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PRZEDMOWA.

Wypadki z/oczowskie z koca marca i pocztku kwietnia

1919 r. odezway si w ca/em kraju g/onem echem, wywo^]j•
•wszdzie ogromn rónorodno sdów, wród których nie brak

hylo niestety i takich, które zwracaj si raczej przeciwko m-
<askim ofiarom, anieli przeciwko ich oprawcom.

I dziwi si temu nie mona. Poza okolicznoci bowiem,
•e zdarzenia w mowie bdce stawa/y w poprzek pewnym teorjom
i deniom politycznym ni^órych stronnictw, one same kry/y
w sobie tak olbrzymi doz nieludzkiego okruciestwa, ie prze-

"kra-czala. ona niemal granice prawdopodobiestw, zdolnych po-
:mieci si w ludzkiem umyle. Ogó/owi publicznoci nadto znany

.jest dramat z/oczowski tylko z artyku/ów korespondentów dzien-

jiikarskich, których, czsto, nie bez susznoci, posdza si o kolo-

ryzowanie rzeczy, o pogo za senzacj i . p. Celom wic ugrun-

towania opinji o wypadkach bdcych przedmiotem niniejszej

pracy, komitet budowy pomnika — grobowca postanowi wyda
:fiwym kosztem broszur, majc na oku przedewszystkiem, aeby
"broszura ta oparta na dokumentach i niepodejrzanych O szowini-

styczn stronniczo wiadectwach, pisana sine ira et studio,

>dosarczya przyszemu dziejopisowi tych strasznych czasów ma-

terjau z pierwszej rki, wiadectw naocznych wiadków i wska-

zówek odnoszcych si do róde polskich, które mog mu odkry
bezwzgldn prawd.

> Innej wartoci broszerze tej przypisywa nie moemy, ze

^wzgldu na to, e z wyjtkiem „Zoocziwskoho Sowa** nie mie-

iimy ze strony ukraiskiej adnego róda, którcby umoliwio

aiam zestawienie obrazu owietlonego wszechstronnie. Pocieszamy
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si jednak nadziej, te bezwarunkowe denie do wywietlenia

tylko istotnej prawdy, ustrzee nas od bdów, któreby pracy ni-

niniejszej odbiera/y t warto, o której . wspomnielimy wyej, co

^atwoby nastpi mog/o, zwaszcza przy tej okolicznoci, e ^iraca

niniejsza jest prac zbiorow, ludzi nieobznajomionych z metod
historyczn, i jako taka z koniecznoci naraon na róne usterki

D. p. niejednolitoci planu, powtarzania si, nienaleyte ugrupo-
wanie materjahi i t d. — Broszur niniejsz mamy nadziej

speftii jednak moe, przynajmniej czciowo, jeszcze i inne zada-

nie. Niedawno, ze strony ruskiej puszczono w wiat ksieczk
opisujc rzekome polskie okruciestwa i cytujc fakta, a nawet

nazwiska osób majcych stwierdzi ich prawdziwo. Goosownie

zaprzecza byoby niedorzecznoci. Atoli los sprawców bdto
fizycznych bdto moralnych ponurego dramatu zoczowskiego —
los, jakiego doznaj oni dzi pod rzdami polskimi, bdzie uboczn
wprawdzie, ale moe najlepsz odpowiedzi na powarze rzucane

przez wrogów, liczcych widocznie na ten objaw psychologiczny,

e kada zbrodnia mniejsz si wydaje w persp>ektywie, gdy si
obok niej umieci drug, choby zmylon, ale bodaj w przybli-

eniu dorównawujc jej miar.

KOMITET.



LATA PRZEDWOJENNE W ZOCZOWIE.
•ODO-

asanawiajcema si dzi doUadniej nad dramatem zio-

czowskim nason si masi dod dziwne spostrzeenie;
pierwsze, e jakkolwiek na caJem terenie Wschodniej
Ma/opolski, który podlega/ Wadzy ukraiskiej, narodowo

polska by/a przeladowana, a w wielu miejscowociach trakto-

wana wprost z okruciestwem, to jednak nigdzie nie dosz/o

do tak strasznych objawów wprost nie ludzkiej zacieUoci jak
w Z/oczowie, a drugie, e najsroszy los dotkn/ nie winnych, bo
takich w ogóle nie hyio, ale nawet nie tych, którzy zdobyli sobie

w polskim ruchu narodowem kierownicze stanowisko, a którzy

choby ju z- tego tylko tytu/u mogli by wystawieni na najwi-
ksze niebezpieczestwo. Naczelne miejsca w rzdzie t zw. Zachód.

republiki Ukraiskiej, zw/aszcza miejsca o charakterze wojskowem
zjmowa/y przecie osobistoci wprawdzie m/ode, ale wyros/e prze-
wanie na gruncie z/oczowskim, albo od dhiszego czasu z niem

zronite tak, e zna/y dobrze teren swej dziaalnoci, a przy-

najmniej powinny go byiy zna. A jednak czyny ich zaprzeczaj
temu w sposób niemal kategoryczny. To bd co bd z jednej

strony anormalne, a z drugiej nielogiczne zachowanie si hajda-

mactwa, da si wytumaczy tylko dwoma przyczynami, a mia-

nowicie jedn, e konflikt narodowy zaznaczajcy si od szeregu
lat we Wschodniej Maopolsce nigdzie nie doszed do tak wysokiego
napicia, jak w Zoczowie i drug, e po stronie ruskiej nienawi
narodowa do polaków przekroczya naturalne granice, dozwalajce
oceni rónice i stopnie odpowiedzialnoci. Z faktu za, e okru-

ciestw tych dopucili si wanie ludzie, jak si rzeko, wyroli
na gruncie zoczowskiem mona wnioskowa, e w samem Zo-
czowie istniay czynniki rozdmuchujce nienawi w modych du-

szach do rozmiarów poaru.
Nie tu miejsce kreli dzieje ruchu ukraiskiego we Wscho-

dniej Maopolsce, — ciekawych odsyamy do prac Rawity Gawro-
skiego i innych — tu chcemy tylko stwierdzi, e t zw. Ukraicy,
pragnc lud ruski pozyska nie tyle dla swojj sprawy, ile raczeti

dla sprawy swych niemieckich protektorów, musieli si stara
obudzi w nim niech do Polaków. Nie byo to jednak zadanie
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2atwe, wobec wielowiekowego wspóycia zgodnego obu narodo-

woci, wobec faktu, e lud ten wszed/ z ludem polskim w sto-

sunki pokrewiestwa, a nawet narzuci/ mu w przewanej mierze-

swój jzyk — nie rzadko za i obrzdek, e pod rzdami pol-
skiemi nie tylko nie mia powodu do narzekania na niesprawie-

dliwo, ale owszem doznawa opieki zarówno dla swych^

materialnych jak i duchownych potrzeb, czego wymownem wia-
dectwem owe liczne cerkwi pobudowane przewanie kosztem

polskim i owo - szeroko rozgazione ruskie szkolnictwo ludowe.

Ale Ukraicy umieli soBie poradzi. Agitacj sw postanowili

oprze nie tyle na argumentach politycznych, które do przekonania,
realnie mylcego wieniaka trafi nie mogy, ile raczej na argu-
mentach natury socjalnej. Pod tym wzgldem trudnoci nie byy
wielkie. Obszary dworskie, na które kady wocianin, bez wzgldu
na to, czy to Polak, czy Rusin, akomem i zazdrosnem spoglda
okiem, byy dotd prawie wycznie w rkach polskich. Z „pana"

przenie nienawi ludu na „lacha" nie byo rzecz trudn,
skoro jeden i dru^ t sam tworzyli osob.

I rzeczywicie ta taktyka doprowadzia wkrótce do realnych

rezultatów, które si ujawniy w strejku rolnem z 1902 roku.

Strejk ten pozornie nosi cechy wycznie spoeczne, w gruncie

rzeczy by politycznem ciosem wymierzonem w pier polsk. Ale

mia on te swe dobre strony nawet dla samych Polaków. Prze-

dewszystkim ujawni, e brak uwiadomienia narodowego i zanie-

dbanie owiaty wród ludu polskiego, rzucaj lud ten w ramiona

agitatorów ukraiskich, którzy jego ciemnot wyzyskuj, dla celów

politycznych przeciwnych jego wasnemu interesowi, powtóre

otworzy oczy, przynajmniej czciowo, najbardziej zainteresowa-

nych, a jednak najuporczywiej je zamykajcych na warto ruchu

owiatowego i pracy spoecznej: wacicieli obszarów dworskich.

Podziaa te trzewico na znaczn cz ospalców wród polskiej,

inteligencji, którzy zatopieni we wasnem sybarytymie nie chcieli

sysze dobywajcych si z gbin warstw ludowych oskotów

zbliajcej si burzy.

Niebawem te w caej prawie Wschodniej Maopolsce roz-

brzmiao haso: do pracy nad ludem polskimi Susznie uwaano,
e wzbudzi w nim wiadomo narodow mona byo najkrótsz
drog, jeeli nie jedynie, tylko przez owiat i przez przywizanie-
do obrzdku rzymsko-katolicoiego. rodki te, zwaszcza ostatni,,

majce suy jasno okrelonemu celowi politycznemu, ale niero-

zumianemu przez zachodni cz kraju, stay si powodem owych
licznych walk i star midzy wschodniemi a zachodniemi Koami
Tow. Szkoy Ludowej, które nie znajc sytuacji we wschodniej.

Maopolsce, przypisyway Koom dziaajcym na terenie tej ostatniej

szowinizm, klerykalizm i polityczn partyjno. Atoli ogó spoe-
czestwa polskiego we wschodniej czci kraju nie da si spro-
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wadzi a do wybuchu wielkiej wojny z obranej drogi i praca
owiatowa i religijna pp r. 1902 rozla/a si szeroko po niwach
wsthodniej Maopolski.

Chorym obudzonego ruchu na gruncie z/oczowskim stal

si czowiek skromny nie tylko wzrostem, ale i stanowiskiem

spoecznem. w. pam. Franciszek Korab Sonecki, sekretarz zo-
czowskiego starostwa, przez cay dziesitek lat by orodkiem
ruchu narodowego polskiego w Zoczowie, jego dusz, spryn,
która rzadko stawaa si dla stojcych poza koem pracowników
widoczn, krya si raczej po za plecami tych, którzy pozwalali
si wysuwa na stanowisko dajce jaki t3rtu lub zaszczyt

Godn podziwu bya wszechstronno jego pracy. I Tow.

Szkoy- Ludowej i Sokó i Tow. Kóek Rolniczych i wszelkie
chwilowe komitety, tworzone dla przeprowadzenia pewnych spraw
zawdziczay jego ruchliwoci wiele ze swych powodze. Umiej-
tno dobierania ludzi na poszczególne stanowiska, poruszania
ofiarnoci u jednostek i u ogóu sprawiay, e ten skromny czo-
wiek by przez lat niemal dziesi istotnym kierownikiem pol-

skiego ycia narodowego w Zoczowie.
Z jego gowy wyszed pomys zaoenia Polak. Tow. Naro-

dowego w Zoczowie, owej pierwszej organizacji narodowej, której
statut sta si wzorem dla wszystkich organizacji, powstajcych
w lad za zoczowsk, a dzi po inwaqi ukraióskii obejmi:ux:ych
sw dziaalnoci wszystkie powiaty Wschodniej Maopolski. Po-

mys w. pam. Franciszka Soneckiego zosta zrealizowany diiia

1. czerwca 1903 r.

Nie tu miejsce na szczegóowe skrelenie dziejów zapocz-
tkowanego przeze ruchu narodowego, a tembardziej nie czas

jeszcze na ocen zasug, wzgldnie krytyk jego uczestników

i kierowników; wiele z tych osób do dnia dzisiejszego yje i ksiga
ich dziaalnoci nie jest jeszcze wcale zamknit — tu naszem
zdaniem wystarczy zaznacz}', e stosunkowo krótki przecig czasu,
bo obejmujcy zaledwie lata od 1902—1914 r. pozostawi po so-

bie do bogaty dorobek i trwae lady, których nawet wielka

wojna, przewaliwszy si przez powiat zoczowski, nie zdoaa
cakowicie zatrze. W tym to bowiem okresie czasu wyrosy jak
z pod ziemi kocióki w Skwarzawie i w Kniaem, w Szpikosach
i w Podlipcach, w Zazulach i w Sokoówce, w tem te czasie

powstay liczne czytelnie (w ogólnej liczbie 42) i kilka szkó dla

mniejszoci polskich, które zakadane przez Koo Pa Tow. Szkoy
Lud. w Zoczowie, przez szereg lat utrzymywane byy wycznie
jego kosztem, w tem czasie zorganizoway si do liczne Kóka
rolnicze i sklepiki tyche Kóek, powstaa Skadnica Kóek Rolni-

czych w Zoczowie, która przetrwaa ca burz wojenn i dzi

do pomylnie si rozwija, a zoczowskie gniazdo sokole uzyskao

wasny budynek, obszerny i wygodny i posiadajcy jedne z naj-

wikszych sal gimnastycznych w kraju. Pomylano take o bursie
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dla m/odziey w/ociaskiej, pragncej si kszta/ci w rzemiole
i rzeczywicie udafo si zakupi dla niej niewielki wprawdzie,
ale do wygodny dom i spory kawa/ek ogrodu — siowem, wspo-
mniany wyej okres czasu mona stanowczo uwaa za okres

znacznego postpu polskoci na ziemi rfoczowskiej.
Wiele wprawdzie zamierze i piknych planów pogrzebany,

moe na zawsze, protokoy poszczególnych naszych Towarzystw,
atoli, jeeli si zway, e i to, co wykonano, nie da^by si
osign bez wspó^udzia/u w pracy szerszych kó i bez ogólnej

ofiarnoci, a nadewszystko bez poczynienia postpów w uwiado-
mieniu narodowem ludu polskiego

— to przecie trzeba przyzna,
4e owoc tych lat kilkunastu mona uwaa za znamienity"?

Kady jednak objaw polskiej ywotnoci, kada nowa polska
szkó/ka, kady <laciski kocio/ek, kada czytelnia, cho nie

wszystkie z nich istotnie przyczynia/y si bardzo do uwiadomie-
nia narodowego, kade kó^ko rolnicze — ba — kady sklepik

polski stawa/ si zaraz kamieniem obrazy dla z/oczowskich przy-
wódców ruskich, a zwaszcza ukraiskich.

Na has/o, z którem polska inteligencja sz/a midzy lud:

„cudze szanujmy, swojego nie dajmy" inteligencja „ukraiska"
odpowiadaa agitacj zatrut jadem nienawici do wszystkiego, co

polskie, a nie wahajc si siga do dusz m/odych, które raczej

stworzone s dla ideaów pikna i mioci. Prym oczywicie wio-

do duchowiestwo ukraiskie z proboszczem zoczowskim ks.

Stefanem Jurykiem na czele. Dzielnie sekundoway mu w lem
kierunku sfery wieckie, owi Waniowie i Batarowicze, Skobiel-

scy et tutti guanti, którzy stanowic czoo inteligencji ukraiskiej,

byli te jej przewodnikami politycznymi.
Ale Tia szczególn uwag zasuguje robota ruskiej czci grona

nauczycielskiego zoczowskiego gimnazjum. Zarówno ci, którzy
z urzdu swego kapaiiskiego obowizani byli gosi raczej ewan-

geli pojednania i zgody, jak i ci, po których ruskie spoeczestwo
winno byo oczekiwa, e stan si siewcami patrjotyzmu dobrze

zrozumianego, uwaali za swe powoanie wszczepia w serca mo-
dziey ruskiej tylko niczem nieprzejednan nienawi do Polaków.

A cho stopnie gorliwoci i umiejtno przemawiania do mo-
dych serc nie u wszystkich byy jednakowe, to jednak kierunek,
w którem popychali powierzone swej pieczy mode dusze, bez

wzgldu na to, czy zwali si Gromnickimi czy Chmielowskimi,

Prymakami czy Hauszczyskimi, by jeden i ten sam: nieuba-

gana nienawi do wszystkiego, co polskie. W jakim duchu ci

wychowawcy urzdowi mogli oddziaywa na modzie rusk, gdy
n. p. na godzinach jz. ruskiego zostawali w klasie sami tylko
z rusk modzie — moe wystarczy dla illustracji zacytowa
sowa niejakiego Hrycewicza suplenta gimn. zoczowskiego, który

pewnego razu suchajc rozmowy kolegów Polaków o zasugach
kulturalnych polskich na wschodnich rubieach Rzeczypospolitej,
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przerwa mówicemu i rzucajc w twarz kolegom niesychan
obelg rzeW: ,Co' my mamy od Polaków? syfilis, wszy i pluskwy."
Ówczesna Rada Szkolna Krajowa, cho z/otona przewanie z Po-
laków, i majca na czele prezydenta i wiceprezydenta narodo-
woci polskiej, pozostawi/a oczywicie fakt ten bezkarnym,
a tylko dla dania jakiej takiej satysfakcji polskiej czci grona
nauczycielskiego przenios/a wreszcie niedo/nego, a jadowit
zoliwoci wobec wszystkiego, co polskie dyszcego pedagoga.

Nie dziw, e z doni takich kierowników wyszli owi Rona-
szewicze, Giokany i Bezpalki, Horodyowscy, Feszczury, Stasiaki,
Janowicze i Zacharczuki, sowem ci wszyscy, którzy dorwawszy
si rzekomej wadzy, zapisali si niewinnie przelan krwi polsk
w pamici polskiego spoeczestwa, a wasnemu spoeczestwa
prócz wstydu przynieli tylko olbrzymie szkody.

Ale inaczej by nie mogo. Przedwczesne rozpolitykowanie
nidorosych uczuiaków musiao wyda swój owoc w postaci

pajdokracji, która charakteryzowaa wszdzie rzdy Ukraiców,
a bya plag obu spoeczestw walczcych o prawo do tej ziemi.

Wasnych bowiem dawnych przywódców, prawie wszystkich star-

szych wiekiem, a wic rozwaniejszych i zdajcych sobie spraw,
te mord, choby gremjalny nie odda jeszcze kraju caego w rce
Ukraiców, ani te nie zbuduje pastwa, modzie ta usuwaa
w cie, zarzucajc im brak patrjotyzmu, a nieraz obarczajc ich

*goa nieuzasadnionemi podejrzeniami.

Zajcie Zoczowa przez Ukraiców
dnia 1. listopada 1918 r.

Rzdy ukraiskie — internowani w Zoczowie.

Wobec widma podnoszcego gow moskalofilstwa stworzya

Austrja z dawnych poczciwych Rusinów zamieszkujcych wscho-

dni poa Podkarpacia, którzy, jak riegdy ks. St Orzechowski

mówili o sobie ,ex geute Ruthenus, naione Polonus sum' nowy
naród t. zw. Ukraiców. W ostatniem przed wojn dziesicio-

leciu staraa si ich rozpadajca si Austrja sprzc z rydwanem
wasnej polityki nie tylko wygrywajc ich przeciwko stronnictwu

moskalofilskiemu, ale take przeciwko Polakom, wierno ich

bowiem na wypadek wojny wydaa si jej bardziej podan,
anieli ze strony Polaków, którzy, czy to ze wzgldu na wasne

rachuby polityczne, czy te wskutek swego pooenia geograficznego

w otoczeniu samych naokó wrogów, bd musieli, jak si nie

bez pewnej susznoci spodziewano, z koniecznoci zachowa lo-

jalno i i po linji interesów Austrji. Dla wito powoanego
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do ycia narodu ukraiskiego, wród którego budzono sztucznie

denia do odrbnoci politycznej i narodowego samodzielnego
pastwa, Austrja i stojce za jej plecami Prusy, sta/y si oczy-
wici jedynem oparciem w tych deniach, jedyn rkojmi speit-

nienia.si nadzieji wyhodowanych troskliw ich rk. To te z chwil
wybuchu wojny wiatowej w r. 1914 rzekomi ukraicy wystawili
garstk legjonistów majcych walczy pod przewodnictwem
niemieckiem przy boku Austrji, rzekomo dla swej przyszoci,
a w istocie — nie trzeba nawet mówi dla kogo. al by/o pa-
trze na tych moJfojców wyruszajcych w pole do walki za spraw
nieuWaganych wrogów ca/ej Sowiaszczyzny, a wic i ich samych,
a przeciwko ludowi bratniemu z Wo/ynia, Podola i Ukrainy wal-

czcemu w szeregach rosyjskich^ Rozpadajca si Austrja, aby
rozdzieli w sobie najwiksze i najgroniejsze dla przyszoci
Niemców pastwo sowiaskie, Rosj, i stworzy z jej poudniowej
czci pastwo ulegajce wpywom niemieckim i beru jednego
z Habsburgów, nie majc adnych realnych podstaw dla tej poli-

tyki wród ludu maoruskiego, musiaa szuka tych podstaw nie

w kim innym, jak w wypielgnowanych przez siebie dziaaczach

„ukraiskich" ze Wschodniej Maopolski. W mniemaniu gincej
Austrji mieli oni wród swych braci naddnieprzaskich by owym
ewangielicznytn kwasem, majcem zakwasi ca dzie mki,
z której oczywicie Habsburgowie dla siebieby podpomyk upiekli.W tym to celu od duszego czasu przygotowano starannie oder-

wanie si Wschodniej czci austrjackiej „Galicji" od powstajcej
Polski. I tak wszystkie niemal naczelne stanowislja w urzdach
obsadzono Ukraicami. Los ten rzeczywicie nie min i Zocze-
wa. Dzie 1. listopada zasta na krzele prezydjalnem w Sdzie
Obwodowem p. Ignacego Dzerowicza, naczelnikiem urzdu poczto-
wego by p. Wodzimierz Czerwiski w urzdzie podatkowym
królowa p. Józef Dawidowicz. Gdzie za jak w zoczowskiem

gimnazjum nje byo monoci naczelnego stanowiska zoy w rce
„Ukraica" tam starano si przynajmniej w grono podwadnych
wsun osobisto, któraby, w danej chwili moga zaj miejsce
kierownika. W tym celu sprowadzono niejakiego Hnatyszaka.
Niedo na tem. Puki wschodnio galicyjskie rozmieszczone gdzie
na wschodzie, przysano w padzierniku 1918 r. do miejsc ich

rekrutacji, a ausrjackie ministerjum wojny telegraficznie nakazao
Komendantowi we Lwowie wszystkie objekta wojskowe odda
do uytku Ukraicom. Wrócia te w tem czasie t j. 28. padzier-
nika 1918 r. do Zoczowa i kadra 35 p. Obrony Kraj. Mimo
przybycia wojska panowaa w Zoczowie cisza, a onierze
z rzadka tylko pokazywali si na ulicach miasta.

Bya to jednak cisza przed burz. W nocy z dnia 30 na 31

padziernika haso do jej wybuchu da huragan poczony z ule*

w. Burza w przyrodzie zapowiedziaa zblianie si burzy poli-

tycznej, kilkumiesicznych rzdów ukraiskich. Jakiemi one by
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mia^, niedwuznacznie dawai pozna pierwszy „czyn" akraicóvr.
Oto wród nocnych ciemnoci banda totoiersko-studencka zniszczy
pomnik Mickiewicza, cigajc drutem figur wieszcza z postu-
mentu. Rozbit statu na miejscu pozostawiono. Trzeba przyzna,e zakordonowi Ukraicy, patrzc na pozbawion gJowy statu
wieszcza wolnoci ludów, widzieli w niej to, co istotnie widzie
naleano, pomnik hajdamackiego barbarzystwa i g/ono wypo-
wiadali swe przeciw niemu oburzenie. Polacy przyjli fakt zni-

szczenia pomnika ze stoickim spokojem. Byli nawet naiwni,
"którzy nie zauwaywszy drutu okrconego ko/o szyi wieszcza
i zapominajc o niewzruszonej podstawie pomnika i olbrzymiej
wadze figury samej, utrzymywali, e to pewnie burza w nocy
strci/a ponmik z piedesta/u i nie chcieli wierzy, by hajdamacy
byli zdobi do takiego barbarzystwa.

Dnia 1. listopada 1918 dzie pikny i pogodny, obudzi/
mieszkaców miasta, nie przeczuwajcych nawet przewrotu, jaki
w tym dniu miaf si dokona. Rano zebra/ si 35 p. obr. kraj.
na dziedzicu koszar i przed frontem przeczytano rozkaz, e wojska
ma zaj miasto, a oficerowie i o/nierze Polacy maj z/oy
bro. Zdumienie ogarn/o nielicznych oficerów i o/nierzy Pola-
ków znajdujcych si w tym pu/ku. Widzc, e nic uczyni nie

mog wobec przewagi Ukraiców, z/oyli bro i opucili szeregi,

innych za nieobecnych przy tym akcie, rozbrajano na ulicach

miasta, przy czem pomocni byli ukraiscy uczniowie gimnazjahii

noszcy bro do ruskiego Kasyna. Oko/o godziny 9. wyruszyo
wojsko, a wic sami Ukraicy, w pe/nem uzbrojeniu z karabinami

maszynowemi na miasto i tu poszczególne kompanje otoczy/y
kordonem starostwo, sd, magistrat, poczt i urzd podatkowy.
Teraz przystpi/ do swych czynnoci narodowy komitet ukraiski,
na czele którego sta/ ks. Stefan Juryk, miejscowy ruski proboszcz.
Micha/ Ba/tarowicz em. radca Sdu, Dr. Teodor Wanio adwokat
i pose/, W/odzimierz Dolnicki, em. radca Sdu, Ks. Miko/j CSimie-

lowski katech. gimn. i inni.

Przejcie w/adzy odbywa/o si w ten sposób, e do budynku
otoczonego kordonem wojska, wchodzi/ delegat nar. kom. ukr.

w towarzystwie trzech i wicej Ukraiców, owiadcza/, e w/adz^
obejmuj Ukraicy i e ci z Polaków, którzy chc zachowa sta-

nowiska, musz podpisa deklaracj, e uznaj w/adz „Rzdu
Zachodniej Ukrainy". Rzecz naturalna, e /atwo by/o im przej
w/adz w Sdzie, na poczcie i w urzdzie podatkowym, gdy tam
na czele urzdu stali wspomniani wyej Ukraicy.

Zaskoczeni niespodzianie urzdnicy Polacy, podpisania dekla-

racji be namys/u odmówili, to te usuniio ich z urzdów, nie

troszczc si wcale o warunki ekonomiczne ich bytu.

To samo sta/o si, lecz dopiero w miesic póniej i na stacji

kolejowej. Tam wszyscy urzdnicy i s/uba pod przewodnictwem
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naczelnika stacji Piotra Nowakowskiego równie podpisu deklaracji

odmówili, wszystkich ich wic pozbawiono zajmowanych posad.
W/adze ukraiskie ukonstytuowa/y si w Z/oczowie w spo-

sób nastpujcy: komisarzem powiatowym czyli starost z ramie-
nia rdu zach. ukr. republiki zostai em. radca Sdu Micha
Baftarowicz, zastpc jego mianowano Dr. Teodora Wani,
rfunkcje prezydenta Sdu sprawowa nadal Ignacy Dzerowicz,
a naczelnikiem urzdu pocztowego pozosta w dalszym cigu
W/odzimierz Czerwiski, wydaliwszy wszystkich Polaków i Polki,

którzy deklaracji nie podpisali. W urzdzie podatkowym w/ada
wspomniany wyej Dawidowicz z wiernymi urzdnikami ydami
i kilku rusinami. Naczelnikiem stacji kolejowej w miejsce w.
pam. Piotra Nowakowskiego mianowano osawionego póniej
niejakiego Jurkiewicza.

Wojskowe stanowiska obsadzone by/y jednostkami najbar-

dziej wrogo dla Polaków usposobionemi i tak: Komendantem
placu by/ naprzód kap. Stefaniów, a cho paM/ on, nie mniej od

innych nienawici do polskoci, to przecie przewyszy/ go pod
tym wzgldem jego nastpca Dr. Ciokan. Komendantem miasta po
krótkiem urzdowaniu nieznanego nam z nazwiska oficera by/ syn

strutyskiego parocha Janowicz, który ju bandyck sw powierz-
chownoci zdawa/ si zapowiada, jak bdzie sprawowa/ swój
urzd. Komendantem policji zosta/ mianowany yd, oHcer 35 p.

obr. kraj. Ignacy Billet, z zawodu sdzia, syn dawnego d/ugolet-

niego burmistrza z/oczowskiego. Przy dalszem rozwoju wypadków
odebrano mu komend nad policj, a przydzielono go do sdu
polowego, w którem nader smutn odegra/ rol.

Komisarzem miasta w dowód zaufania mianowano przedwo-
jennego burmistrza Dra Józefa Golda, który

"

z wrodzon sobie

zdolnoci orjentacyjn i dyplomatyczn przyzna/ si do podda-
stwa austrjackiego.

Rozpocz/y si wic nowe rzdy. Polacy pe/ni przygnbienia
poddali si im z t b/og nadziej, e ta tragikomiczna maskarada

d/ugo nie potrwa, bo przecie bracia z zachodu wybawi ich

2 tej niewoli i myl przenosili si do Warszawy, Poznania
i Krakowa, cieszc si w duchu, e tam tworzy si wolna i nie-

podleg/a Polska i to im dodawa/o otuchy do mnego znoszenia

jarzma niewoli ukraiskiej.

Wszystkie towarzystwa polskie przesta/y funkcjonowa,
a Polacy, znajomi i przyjaciele, bali si wzajemnie odwiedza
i z lkiem tylko dla za/atwienia jakiego sprawunku pokazywali
si publicznie. Za to przechadzali si ulicami miasta pe/ni dumy
Ukraicy z/oczowscy i „Neutralni". W miecie mimo to dawa/o

si odczuwa tak wielkie przygnbienie, e ci, którzy przebyli
w Z/oczowie inwazj rosyjsk, a nastpnie bolszewick, i to nie

tylko Polacy, ale taie niektórzy po polsku czujcy ydzi — ba —
nawet do liczni cz/onkowie ruskiej narodowoci, twierdz, e
najstraszniejsz ze wszystkich by/a inwazja ukraiska.
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Nie zaraz jednak przystpiono do grenyalnych przeladowa.
Wprawdzie ju dnia 3. listopada nastpi/y dwa aresztowawa:
kierownika Urzdu Odbudowy Kraju in. Jackowskiego, i prof.

gimn. W/odzimierza Stpienia; ale w pierwszym przypadka cho-
dzio prawdopodobnie tylko o okazanie sprystoci w/adz ukrai-
skich, które zada/y by/y od p. Jackowskiego wydania sobie

rzdowego austrjackiego auta, pozostajcego w jego dyspozycji,
a któremu to daniu p. Jackowski stanowczo odmówi/. Charak-

terystyczniejsze ju byio drugie aresztowanie. Pro Stpie bra/

ywy udzia/ przed wojn w ruchu narodowym polskim, a cho
nie raisbt w nim adnej kierowniczej roli, to jednak wystpami
swemi publicznemi i owocnoci swej pracy nad uwiadomieniem
ludu polskiego zwróci/ na siebie uwag rusinów tak dalece, e
przypisywali mu jedno z przodujcych stanowisk. Kiedy pewnego
razu kilku cz/onków Tow. Szko/y Ludowej . pojecha/o na otwarcie

czytelni polskiej w Horody/owie, wówczas by/y jego ucze Bez-

palko, pochodzcy ^z tej w/anie wsi, a wówczas bdcy ju po
egzaminie dojrza/oci, razem z kilkoma swymi kolegami i ca/
gromad ruskjch parobczaków i dziewek wtargn/ przemoc da

czytelni i w wyg/oszonej wówczas namitnej mowie, zarzucajc
obecnemu prof. Stpieniowi oszukiwanie i ba/amucenie ludu,
uwaa/ go za prezesa Towarzystwa i nawet skromnemu zaprze-
czeniu profesora nie dawa/ wiary, przypisujc je tchórzostwu.

Nawiasem niech nam bdzie wolno doda, e awantura ca/a

skoczy/a si odjazdem przyby/ych goci wród gradu kamieni

rzucanych za- odjedajcymi.

Ten sam Bezpalko, teraz ju oficer ukraiski, przyszed/ 2.

listopada do mieszkania prof. Stpienia i poprosi/ go na jake^
rzekome posiedzenie. A gdy niespodziewajcy si niczego z/ega

profesor wyszed/, nie poegnawszy si nawet z on i z dziemi,
i znalaz/ si na ulicy, Bezpalko odda/ go w rce 4 o/nierzy

którzy dotd byli ukryci, i aresztówa/ go pod zarzutem organizo-
wania m/odziey polskiej przeciwko porzdkowi rzeczy ukrai-
skiemu. Jeeli si zway, e w przecigu ostatnich 24 godzin

prof. Stpie mia/ zaledwie mono zorjentowania si, co si
sta/o, to bezpodstawno czynionych mu przez Bezpalk zarzutów

jest chyba a nadto widoczn.

To te nazajutrz obu aresztowanych uwolniono, a wypadek

wyej opisany moe jedynie s/uy jako wiadectwo nie tylko na

t okoliczno, e teraz pocz/o si otwiera pole dla prywatnych
i publicznych porachunków i e Ukraicom od samego pocztku
nie brak by/o ochoty do policzenia si ze sternikami polskiego ycia
narodowego na gruncie z/oczpwskiem, ale take i na t, e Ukra-

icom wewntrzne jego sprawy zbyt ma/o by/y znane, mimo, e
Polacy zgodnie ze swym charakterem, raczej za g/ono, nit za

cicho prac sw spo/eczn prowadzili.
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Po trjumfie pierwszych dni swej w/adzy. Ukraicy wykonawszy
program widocznie w spóce z austrjakami wypracowany, zna-

leli si, zdaje si, w pooeniu biedaka, który niespodziewanie

otrzyma/ olbrzymi spadek po swym amerykaskim krewniaku,
spadek, który wzbudziwszy w nim pocztkowo wielk rado na-

bawi póniej spadkobierc kopotu, bo ten nie wiedzia, co z nim
urobi. To te pierwsze tygodnie upywaj im na jakiej bezpla-

nowej dziaalnoci — a przynajmniej na zewntrz nie byo
w krokach ich wida adnej przewodniej myli.

Dopiero odgosy walk bohaterskiej modziey i dzieci lwow-
skich o uwolnienie ojczystego miasta, zmuszaj ich do zastano-

wienia si, pozbawiaj ich bogiego stanu beztroski i popychaj
do dziaania.

Pierwszy numer dziennika 3oao«riBCKe C^obo, który pojawi
si wanie dnia 23. listopada 1918 r. w odezwie do „synów
ukraiskiego naroda" pisze: Odnak riwnoczasno zaczinajut pricho-

dyty triwoni wisty, szczo worog ne spit, szczo win ysze prytaiw
sia i czatuje na chwilu, koli Wy, syny Naroda, umuczeni dowhoju
wijnoju, rozijdete sia do swoich chat, do swoich inok i dityj,

jia widpoczynok, aby todi na Was napasty i widobraty Wam
Waszu swobodu, tak doroho okuplenu. A na trzeciej stronie tego

samego num. Czytamy telegram, datowany z 22. listopada, a zatytuo-

wany „Lwiw upaw". Podajemy go w skróceniu : „Nyni upaw Lwiw.
Stolica ukraiskiej republiki w rukach widwicznoho woroha.

Wpaw tomu, bo naszi wijska, jaki try tydni biy sia jak lwy,
nie mogy dowsze wyderaty, bo z kraju ne pryjsza pomicz. Bo

sielanie, naszi wojaki, wertajuczy iz daekich frontiw, kinuy orue
i piszy domiw, zamist ity na pomicz do Lwowa... Chwila hrizna !

Teper riszaje sia, czi budemo panami na swoji zemli, czi rabami.

Pered nami smert abó wola".

Nieco niej czytamy rozporzdzenie komendanta miasta, e
kady prywatny przybywajcy do Zoczewa na duej ni na 24

godz. winien zgosi u niego swój przyjazd i wyjazd. Przed upad-
kiem Lwowa widocznie czuli si ukraicy w Zoczowie do
bezpieczni. Teraz obudzia si czujno.

Wyrazem jej byo nie tylko przytoczone wyej rozporzdzenie,
ale take tajny rozkaz rozcignicia bacznego nadzoru nad Pola-

kami. Tekstu rozkazu tego nie mamy, ale e prawdopodobnie by,
wiadczy o tem wie krca, e uciekajcy autem ze Lwowa
ukraiscy dygnitarze, zatrzymawszy si w Zoczowie, wyrazili'

wobec miejscowych przedstawicieli wadzy zdziwienie, i z Pola-

kami tak agodnie si obchodz, gdy ci im odbieraj stolic.

Jeeli rozkazu urzdowego nie byo, to ta ustna zachta wystar-

czya, aby wizienie zoczowskie zapeni po brzegi.

Do wykonania tego zamiaru przystpiono z icie orjentaln

perficy. Dnia 22. listopada rozkazano opróni kilka kani na

„zamku'* (mowa tutaj o zamku Sobieskich, zamienionym przez
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aastrjaków na wizienie dla pospolitych przestpców i zbrodnia-

rzy). Aby upi czujno z/oczowskich Polaków, rozpuszczono po-
gosk, e przygotowuje si je dla jeców i internowanych, którzy
nazajutrz maj przyjecha z Brodów. Wie ta sk/onite panie
i panny polki do rozpoczcia zbiórki cnkru, herbaty, chleba, by
odrazu w pierwszej chwili przyj z pomoc nieszczliwcom,
których miano przyprowadzi. Tymczasem przeszed ca/y dzie
nastpny (23. listopada-sobota), a jeców adnych, ani te inter-

nowanych nie przyprowadzono. — Nadesza pamitna noc w.
Klemensa z 23. na 24. listopada. Okoo godziny 9-tej wród cie-

mnoci nocnych rozpocza si istotna obawa na Polaków. Uzbro-

jone odactwo, po czterech, z oficerem na czele wpadao do

domów, wycigao picych ju po wikszej czci z óek,
i prowadzio na zamek. Do godz. 2-giej w nocy zapeniono dwie
cele wizienne aresztowanymi

Znaleli si wic tej nocy w wizienia:

1) Bronisaw Brycki, L 36 prof. gimn. przyczyna areszto-

wania niewiadoma, uwolniony dopiero dnia 24. grudnia 1918 r.

2)-Edward Dobrucki, lat 22 aresztowany ju 15. listopada,

jako niebezpieczny dla pastwa ukraiskiego, w wizienia bity,
a uwolniony dopiero dnia 22. maja 1919 r.

3) Eljasz Charak, prof. gimn. 1, 30, aresztowany dnia 23. li-

stopada pod zarzutem przechowywania broni i zasdzony na
3 miesice wizienia, ca inwazj ukraisk spdzi w kani,
uwolniony zosta dopifero przez wkraczajce wojska polskie.

4) Marja Schylowska, 1, 26 nauczycielka (wówczas narzeczona,
a dzi ona poprzedniego) zasdzona za wspóudzia w przecho-

wywaniu broni równie na 3 miesicy wizienia, zostaa uwol-
niona dnia 15. kwietnia 1919 r.

5) Dobrzaski -Celestyn, L 35 prof. gimn. powód aresztowania

nieznany, uwolniony dnia 24, grudnia 1918 r.

6) Dohiicki Jerzy, ucze gimn. syn Wodzimierza Dolnickiego
czonka ukraiskiego komitetu narodowego za przyznawanie sio polskoci i objawianie niechci do pastwowoci akraiskiej.

7) Korczyski Wodzimierz, L 26, kandydat notarjalny, powód
aresztowania nieznany, przechodzi liczne szykany ze strony do-

zorców, ze wzgldu na stan zdrowia uwolniony dnia 24. grudnia.

8) Kruczkowski August, radca sdu obwód, (szczegóy
z powodu mierci w. pam. Kruczkowskiego nieznane).

9) Lambert Tadeusz, 1. okoo 30, inyn. aresztowany pod
zarzutem psucia lokomotyw na dworcu kolejowem w Zoczowie.
W wizienia zapad na lekkie zapalenie puc, pozbawiony jednak

opieki lekarskiej, gdy urzdowego lekarza nie przysano, ani

prywatnie wezwa nie dozwolono, straci zdrowie i dzi nie tylko
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do shiby wojskewej, ale nawet do adnej pracy nie zdolny. Do
dnia 10. lutego 1919 r wiziony by/ na zamku, a od tej daty a
do chwili uwolnienia (23. maja 1919 r.) w budynku Soko/a.

10. Leszczycki Kazimierz, 1. 34 prof. gimn. powód areszto-

wania nieznahy, uwolniony dopiero 22. maja 1919 r.

11) Dr. Moszyski Kazimierz, I. 47, adwokat krajowy, aresz-

towany ju raz dnia 2. listopada wraz z in Jackowskim i prof.

W/odzimierzem Stpieniem pod zarzutem organizowania zbrojnego

zamachu, lecz wypuszczony wówczas po kilku godzinach teraz

ponownie osadzony w wizieniu trzymany by/ oddzielnie, albo

z Ukraicami, przez 4 dni nie otrzymywa/ wiktu, cierpi/ na brak

pocieli. Po szeciu tygodniach zosta/ uwolniony za kaucj, której

oczywicie nie zwrócono.

12) Przybys/awski Wincenty, 1. 57, starosta z/oczowski za

rzdów austrjackich, powód aresztowania nieznany, uwolniony
dopiero 23, maja 1919 r.

13) Ks. Sztyrak Micha/, L 50, katecheta szko/y wydzia/owej,

aresztowany bez podania powodu, przeby/ w wizieniu do dnia

uwolnienia Z/oczowa przez wojska polskie.

14) Wikarski Jerzy, lat 28, dzierawca dóbr Bieniów po kilku-

tygodniowym areszcie uwolniony za kaucj, której nie zwrócono.

15) Winogrodzki Roman, 1. 21, absolwent gimn. aresztowany
z nieznanego mu powodu, na wolno wypuszczony 24. grudnia.

16) Winogrodzki Adam, 1. 18, ucze gimn. aresztowany jako
cz/onek P. O. W. z braku dowodów wypuszczony na wolno
24. grudnia.

17) Rolski Tadeusz, 1. 17, ucze 7. kL gimn. aresztowany
bez powodu, uwolniony dnia 16. marca.

Z osób, o których nie uda/o si nam zebra bliszych da-

nych, lecz które nocy tej by/y aresztowane, moemy jeszcze

wymieni :

18) K. Bohosiewicza, radc sd., 19) Mieczys/awa Siebauera

radc sdu., 20) Ks. Franc Sorysa wikarjusza z/oczowskiego.,

21) W/adys/awa Pienika kap. wojsk austr., 22) W/adys/awa
Tomaszewskiego podporucznika wojsk austr., 23) M. Langnera
kap. wojsk, austr., 24) Labdzkiego oficera 35 p. obr. kraj.

25) K. Sawczyskiego, akad. oficera austr., 26) L. Derewlaniuka

ucznia gimn., 27) jego brata J. Derewlaniuka, 28) R. Godlewskiego

akademika, 29) terminatora szewskiego W. Biliskiego, 30) kap.

Dr. Arnolda, 31) podporucznika Wojciechowskiego.-

Rano dnia 24. listopada oraz dni nastpnych, aresztowano

przewanie w/acicieli ziemskich, w/ocian, officjalistów, ksiy,
by/ych funkcjonwjuszy pastwowych z prowincji, uczniów gimnaz.
i s/uchaczy uniwersytetu i sprowadzono ich równie do Z/oczowa.

Znaleli si wic na „zamku'*:
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1) Jerzy Strzemi Janowski, lat 32 waciciel Strutyna, po
trzechtygodniowem pobycie w wizieniu wypuszczony na
wolno za kaucj 30.000 K. której nie zwrócono. Zwol-

niony, pozostawa/ ai do ponownego uwizienia, w dniu
27. marca 1919 r. pod dozorem policyjnym z obowi-
zkiem zgrzania si co drugi dzie w komendzie miasta.

2) Klemens Zawidowski-Weissman, lat 55, waciciel dóbr
Nuszcze w pow. Zborowskim, hjl trzymany w wizie-
niu do lutego 1919 r.

•

3) W/adysaw Gniewosz w/adciel majtku Konty pow.
Z/oczów, marszaek powiatu brodzkiego, starzec z/amany
wiekiem.

4) Lisowski Bolesaw z Puchowczyka.

5) Marjan Komamicki, waciciel Nesterowiec powiatu' Zbo-

rowskiego.

6) Sykora Hieronim, starzec 70-letni, waciciel Biaftowiec

pow. Zborowi^

7) Jan Bylicki dzierawca dóbr Lackie.

8) Szybalski waciciel Skwarzwy, pukownik.

9) Micha Ratnazny wocianin z Woroniak.

10} Ks. Stpa ekspozyt w Zazulach.

11) Sajdak, palacz kolejowy z Folwarków.

12) Macedoski, robotnik kolejowy z Woroftiak.

13) W. Rogowski, rzdca dóbr, Zadwórze.

14) A. Rogowski, równie* rzdca dóbr, zmar internowany
w gimnazjum rfoczowskiem.

15) Ostrowski; rzdca dóbr, Otydów.

16) Dziaowski, komendant poster, tandarmeryi w ckiem.

17) Wadysaw Dziaowski, agent handlowy.

18) J. Wpek, wachmistrz austr.

19) Wadysaw Bochna, akademik.

20) Adam Unterschatz, L 21, fonkc. kolei pastw. (21/XI

1918-25/V 1919).

21) Ludwik Wolsdri, komisarz ziemski, syn waciciela dóbr

z Perepelnik pow. zMWOwski.

22) Grabikowski, burgrabia zamku Podhoreckicga

23) Jaboski, (urzd stacyjny w Zarwanicy).

24) Podolecki, ucze gimn. z Jarczowiec

25) Baabuch z Bogdanówki.

26) Witek, (urzd stacyjny, Zadwórze).
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Zaczto te niebawem przyprowadza aresztowanych z mia-
steczek pow. ZJoczowskiego i Zborowskiego. I tak z Biaego Ka-
mienia przyprowadzono :

27) Ks. J. Wrodarczyka, kap/ana z zak. 00. Misjonarzy.

28) Michaa Fedorskiego, naczelnika gminy.

29) Z, Pawlikowskiego, shichacza uniwersytetu.

30) Ludwika Czechowskiego, agenta Tow. Ubezpiecze.

31) J. Bleichera, dyrektora dóbr.

32} Z. Royacsa, gorzelnika.

Z Oleska:

33) Ks. Aleksandra Moszyskiego, proboszcza.

34) Ks. Serafina Kucie, ze Zgrom. 00. Kapucynów w Oieskn

35) lezanowskiego, naczelnika Sdu.

36) Marjana Dbrowskiego, kierownika ^zko^.

Ze Zborowa:

37) Teodora Grabowskiego, 1. 58, sekretarza magistratu (24/XI
1918-2/V 1919 r.)

38) W^adys^awa Huricha, 1. 38, pomocn. kanc. Sdu uw.

24/XI zmar/ w r. 1919 w wizieniu w Mikulicach (zo-
staa ona z 3 dziemi bez zaopatrzenia).

39) Józefa Tarkowskiego, 1. 54, b. zarzdc dóbr Nesterowce

(25/XI 1918-25/III 1919).

40) Wadysawa Wahn, 1. 52, inspektora szkó pow. Zbo-

rowskiego (od 20/XI 1918-2/V 1919).

41) Stanisawa Pitkiewicza
)

42) Rocisawa Pitkiewicza ( synów miejscowego

43) Kazimierza Pitkiewicza I notarjusza.

44) Ignacego Pitkiewicza J

45) Walentego Januszkiewicza, 1. 63, emeryt naucz. (25/Xl
1918--15/III 1919 r.).

46) Augusta Januszkiewicza, 1. 20, (aresztowany koo Lwowa,
zosta uwiziony naprzód w Zoczowie, nastpnie w Mi-

kulicach, gdzie przeby kilkakrotnie tyfus powrotny).

47) Stanisawa Januszkiewicza, (wywieziony do Koomyji
i tam uwiziony, przeby tyfus).

48) Józefa Buczkowskiego.

49) Adama Zielonk.

60) Wilhelma Gliskiego.

51) Stanisawa Balaryna, 1. 51, waciciela realn., nwoln.

dnia 24. grudnia 1918 r. na podstawie porczenia dwu
wiadków.



- 19 -

52) Antoniego G/ncbowskiego.

^3) Andrzeja Balaryna, 1. 20, studenta, (uwolniony na usilne
proby rod. dnia 2. grudnia 1918 r.).

64) Stefana Denysowskiego.

65) Stefana Duchiskiego.

•56) Marciniszyna.

57) Dzieranowskiego, rzdc dóbr z Olejowa.

58) Skrzeczyskiego.

59) Franciszka Mazurkiewicza.

60) Józefa Dbrowskiego,

'ei) W Zopotta, in.

Z Jeziemej:

62) Józefa Kilarskiego,

Z Sassowa:

63) Ks. Józefa Kratochwila, prób.

Z Kutkorza:

64) Ks. Marcelego Surmana, gwardjana 00. Kapucynów.
Z poza powiaa zoczowskiego:

65) Ks. Pelczarskiego z Przemylan.

66) Wodzimierza Polio, komisarza starostwa z Przemylan.
67) Rokoczego (urzd stacyjny, Przemylany),

68) Jednego z 00. Dominikanów z ókwi.

69) Antonin Drewnick z.ókwi.

70) Ks. Stan. Sokoowskiego z Uhnowa.

71) J. Mkiewicza z Uhnowa.

72) Ks. Michaa Pior.

73) Stanisawa Grochowskiego ze Lwowa.

Przywieziono te winiów i z innych stron, z Brodów,
Sokala i t. d.

Spis ten wyej. podany nie ma wcale pretensji do dokadnoci.

Pominlimy w nim wiele osób, zwaszcza z warstwy wocia-
skiej, jakote z poród robotników kolejowych, których wezwanie
Jiasze nie doszo, a których licznie wród winiów widziano.

Lecz i przytoczona cyfra wystarcza, aby da pojcie czytel-
nikowi jakie rozmiary przybray aresztowania.

Noc z 24 na 25 listopada zapeniono ju 6 cel wiinianii.
Pooenie ich byo nie do pozazdroszczenia. Cele brudne i nieo-

palane. W braku óek i jakiejkolwiek pocieli o nie pocztkowo
nie mogo by mowy. Dopiero, gdy jeden z uwizionych, p. Jerzy
Wikarski kaza ze swego folwarku dostarczy somy, a p. Jerzy
Janowski ze swego lasu opau, los winiów sta si jako tako



- 20 —

moliwy, tembardziej, e prawdopodobnie ze wzgldu na oszcz-
dno, zezwolono miejscowym na wikt przynoszony z domu.
a zamiejscowi, o ile w chwili aresztowania mieli przy sobie za-

pas pieniny, mogli przez dozorców wiziennych kupowa sobie

ywno w miecie. Oczywicie ci, których aresztowanie zEisko-

czy/o przy pustej kieszeni, musieli zadowoli si wiktem wizien-
nym. Jakie by/y stosunki hygieniczne, wystarczy nadmieni, e
jedne z sal, oddan na miejsce ustpowe, po zapehiieniu

wizienia, przeznaczono dla internowanych, przywiezionych z dal-

szych okolic.

I tym, na ostatku przybyym, dzia/o si moe najgorzej. Inni,

gdy wraenie, pierwszych chwil mino, cieszyli si wzgldnie nie

najgorszym losem. Po kilku dniach oswajano si z nowem powo-

eniem, hojno zamoniejszych winiów otwiera/a Watwo serca
dozorców i ofaierzy i skWaniaia ich do usWug i zamyka/a im oczy^

gdy winiowie dla zabicia czasu zagrali sobie w karty. Sama
nmogo aresztowa poczynana budzi humor. Jeden z internowa-

nych cz/onków inteligencji n. p. przyprowadzony wieo do celi

wiziennej, postawi/ zaraz na stole wieczk, obok niej pude/ko
zapa/ek, a gdy szuka jeszcze czego po kieszeniach, na pytania

dawniejszych winiów, co to wszystko ma znaczy, odrzeW naj-

spokojniej: „dzi kady Polak w Zoczowie winien z sob nosi
wieczk i zapa/ki, bo gdy go wsadz do kozy, przyczeme bdzie
gra/ w karcita?" I rzeWszy to, wydoby karty z kieszeni i zaraz
znalaz/ partnerów. Inni szuksdi sobie szlachetniejszej rozrywki
i humor swój, a moe i swe podranienie, wylewali w utworach

satyrycznych, których gtównem przedmiotem by/a bezsilna wcie-
ko hajdamactwa i jego megalomanja poczona z brakiem

istotnej duchowej kultury.
Jako próbk humoru towarzyszcego naszym niektórym

winiom, przytaczamy niej bezpretensjonalny i pozbawiony sta-

rannoci w opracowaniu wierszyk, który niestety tylko w kocowej
swej czci przechowa si w odpisie u jednej z uwizionych
Polek. Uamek ten brzmi:

Przyszo jecha w delegacji

Sucha, co powiedz —
Dobrze, ale jak tu gada
Kiedy Franki siedz?!

Grdy czek nigdy nic nie widzia
Prócz swej Koomyi —
Lecz nie mamy kwiatów naszych
Przecie dla pomyji...

Godnym chwili by nasz Kunze
1 na progu nowych er

Szurgn nog i rzek Frankom

„Au fromage de la m6re "
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Ale na Lwów znowu padli
Z Anglji misjonarze!
Jak tu „ser" jest po angielsku
Wertuj -dykcjonarze!

tJkrainiec jest kulturny
Cho pluje w Tamiz
Migiem znaiaz/ powitanie

„Of your mother's cheese "

A tu djabii znów nanieli

Misj z Me^jolanu,
Ruski jzyk z takim panem
Akurst do chrzanu.

Wic cho pot mi zlewa ciki
Nóg przgie nie zadr
I powitam ich wersalskiem

^In formaggio mdre!"

e si jednak cigle wierzyW nowe delegacje,e japoskie, portugalskie
Nos swój wdbi nacje

Wzywam mdrców Ukrainy
Od Brodów do Tater:

Znajdcie przekad w wszystkich gwarach
Na ^ser" i na „mater".

Mimowoli nasuwa si na tem miejscu pytanie, jaki by cel

tych licznych aresztowa? Podobne rgdki ostronoci, jak inter^

cowanie, przedsibior zwykle wadze wojskowe wobec zbliania

si nieprzyjaciela, a stosuje si je tylko do osób wskutek pewnych
poszlak podejrzanych o nielojalno. Gdyby tu w tym wypadku
mona te dwa warunki stwierdzi, moglibymy si moe na
Ukraiców gniewa, ale musielibymy ich rozumie. Tymczasem
aden z tych warunków nie mia zastosowania. Lwów, zrzuciwszy
jarzmo, myla raczej o tem, jak odzyskan wolno zachowa-
anieli o odbieraniu im dalszych czci kraju. Sam znajdujc si
w obleniu, wyczekiwa pomocy z zachodu, a Warszawa, próc«

garci . legjonistów, potrzebniejszych wówczas na innym terenie,

pomocy adnej da nie moga — liczba wojska polskiego wzrastaa
w prawdzie szybko, ale w sferach rzdzcych ni panowaa nie-

ch do walki z Ukraicami zapewne ze wzgldu na plany fede-

racyjne
— wojskowym wic wadzom ukraiskim nie mogo,

a przynajmniej nie powinno byo zalee na internowaniu oby-
wateli zwaszcza w takiej liczbie, i to ludzi, których przewana
cz bya powszechnie znana ze swego oportunizmu i ugo-

dowych skonnoci
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I prawdopodobnie tak te w istocie by/o. Aresztowania
zostay zdaje si zarzdzone przez w/adze cywihie. Przy badaniach,

dotyczcych tej okolicznoci przedstawiciele w/adzy cywilnej zwa-
lali win na wadze wojskowe, atoli pewne fakty ka szuka
gdzieindziej winowajców. Jeden z internowanych ks. Micha/ Szty-
rak, wiadek bezwzgldnie zashigujcy na wiar, twierdzi, e
oficer ukraiski, który go przyby aresztowa, zapytany, z czyjego-
to czyni zozkazu, odpowiedzia: „z rozkazu Komitetu Narodowego'*.
A przemawia zatem i inna jeszcze okoliczno.

Gdyby bezpieczestwo wojskowe miano istotnie na oku,,

niemoliw, a przynajmniej nielogiczn byoby rzecz, aby inter-

nowanych puszczono na wolno za kaucj. Tymczasem wszystkim
uwizionym zaraz pierwszego dnia, wedug wiadectwa wspo-
mnianego wyej wiadka, a take innych wiadków, ogaszano, e
kto zoy kaucj, moe powraca do domu.

Dziwnem by si wydawao, e uwifieni nie skorzystali
z tego, i e po wikszej czci naraali si na kilkotygodniowe,
a niekiedy nawet i kilkomiesiczne wizienie. Pominwszy oko-

liczno, e znacznacz uwizionych nie posiadaa dostatecznych
zasobów pieninych, powodem gównym byo postanowienie po-
wzite przez internowanych, aby nie skada kaucji, domylano
si bowiem, e s one, jak i w ogóle aresztowania, wymylone
w tym celu, by zasili pust kas wadz ukraiskich. A wspiera
Ukraiców, zwaszcza w chwili, gdy prowadzili walk przeciwko
Lwowu, nie chciano. Uchwaa internowanych zezwalaa tylko

zgnbionym i chorym starcom t drog uwonió si od niezasu-

onej kani. Niestety nie wszyscy internowani wytrwali do koca.
w postanowieniu. Po kilku tygodniach pobytu w wizieniu niektórzy,.

majc widocznie ju zado przyjemnoci wiziennych, skorzystali
z pozostawionego im przez Ukraiców rodka uwolnienia si
i naznaczone im sumy poskadali. Nie trzeba chyba dodawa, e
kaucji tych wcale nie zwrócono.

Wszystkie te okolicznoci wiadcz, e tylko ch wycini-
cia ze spoeczestwa polskiego jak najwikszej sumy pienidzy
dla zaopatrzenia swego skarbu bya powodem owych masowych
aresztowa. Podatki bowiem wpyway skpo, mimo gorliwoci
urzdników inspektoratu skarbowego, zoonego oczywicie z Ukra-
iców i zawsze usunego ywiou ydowskiego.

Niezalenie jednak od sprawy finansowej, jest rzecz moli-

w, e inny jeszcze cel przywieca tym, którzy wydali rozkaz

gremjalnych aresztowa. Zdaniem wielu chodzio tu take o spro-
wokowanie spoeczestwa polskiego do jakiego rozpaczliwego
kroku, któryby pozwoli im nasyci le tumion nienawi
i pozby si niebezpiecznego ich zdaniem elementu. To przypu-
szczenie znajduje poniekd uzasadnienie w incydensie, który mia
miejsce w cztery dni po aresztowaniach. Dnia 27. listopada^
w porze wieczornej, jeden z onierzy ukraiskich trzymajcych
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strat wewntrz budynku wiziennego, nie wiadomo, czy przypad-
kiem, czy rozmylnie, a mote nawet na czyje polecenie, wystrzeli
z karabinu. W tej cbwili zarzd wizienia sprowadzi/ o/nierzy
na kurytarz wizienny, gdzie by/y licznie zgromadzone w tej porze
ony, siostry, córki i s/uce winiów, które przyniosJTy im w/anie
wieczerz, i rozpocz/a si strzelanina. Motna wyobrazi sobie,

jak straszny powsta/ poptoch i zamt w ca/em budynku wizien-
nym. A równoczenie, jak stwierdzono, sami ukraicy rozpucili
po miecie wiadomo, e jeden z winiów strzeli/ do to/nierza

stojcego na warcie, a wojsko t/umic bunt morduje ich bez

litoci, mimo, e w rzeczywistoci skoczy/o si ca/e zajcie na
niepozwalajcem si opisa pop/ocbu i omdleniu paru kobiet.

Jeeli istotnie zajcie to mia/o na celu sprowokowa ludno
polsk, to zamiar zupe/nie si nie uda/. Rzecz znamienna, e
„Zo/ocziwskie S/owo", które si ukaza/o nazajutrz, ani jednem
s/owem nie wspomina o tem zdarzeniu. Natomiast jaki „wia-
szczennik" (czy nie ks. Juryk lub ks. Chmielowskij?) w naczelnym
artykule og/asza „Pok/yk do wsich wiaszczennikiw na:izoj Na-

rodnoj Republiki", w którym, dawszy na pocztku wyraz swemu
przewidywaniu, e Polacy nie zadowolni si odebraniem tylko

Lwowa, lecz pójd dalej, i zaaiaczywszy, jakie znaczenie ma dla

Ukraiców utrata stolicy („Bez Lwowa nie ma naszoj derawnosty")
owiadcza, e „narid w polidnie musit rozbudyty i napruyty wsi

swoji si/y, szczoby zdobyty Lwiw", wzywa duchowiestwo do

rozwinicia jak najintenzywniejszej aicji zmierzajcej do stworze-

nia silnej armji. „Go/osim wiatu wijnu, koczy autor, protiw

kohonibud, kto chotiwby poniewolity nasz narid. I>osit nam wsim
Polszczi! Dosit szistsotlitnoj niewoli, polskoho znuszczania nad

naszim narodom!"

Odtd kady prawie numer „Zo/ocziwskoho S/owa'^ zape/-

niony bdto podburzajcemi przeciw Polakom artyku/ami, bdto
wieciami z Polski zohydzajcemi Polaków i budzcemi nadziej,
e mona bdzie ich /atwo pokona. Pisze si wic n. p. e
w Lublinie powsta/o a pi rrzdów polskich, z których aden
nie cieszy si powag, i e wybuch/a std straszna wojna domo-

wa, i wszystko yje w kompletnej anarchji. W ca/ej Polsce,

wed/ug wiadomoci .,Zo/ocziwskoho S/owa" straszliwe pogromy
ydów. Komitet sjonistyczny w Wiedniu wys/a/ do Galicji pocigi

pancerne z 35.000 uzbrojonych ydów dla obrony swych wspó/-

wyznawców. których Polacy rabuj, morduj a bonice im pal,

Wszystko to oczywicie wyssane z palca ad captandam benevo-

leniiam judaeorum w spodziewanej walce z Polakami.

Na pozyskanie za ruskich cb/opów obliczone s wieci,
o rabunkach, gwa/tach,' grabieach i bestjalstwach („zwirstwach")
ze strony polskich oficerów i legjonistów. Straszenie ch/opów, e
Polacy zabior im ziemi na porzdku dziennem. Pod dat 4h-go

grudnia (Nr. 4) znajdujemy n. p. opis zaj w Trociancu wielkim
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(poska wie), które spowodowa/y rewizj u polskiego ksidza,
uwieczon nadzwyczajn zdobycz: znaleziono odezw wzywa-
jc „do powstania i rizania ukraiskich cWopów i inteligencji".
a take i dokumenty, z których wypywa „szczo polaki pid pro-
wodom swoich wiaszczennikiw i didicziw organ izujut sia
w kodim misti i seli i tdut ysze widpowidnoj chwili

szczob napasti na bezbronny se/a, wyrizaty selan „a ich ziemi
p^odzieli pomidzy polskich ch/opów, jakich sprowadzi
si z zachodniej Galicji". Powodem do rewizji mia/o by
rzekomo przychwytanie w Trociacu siedmiu legjonistów z „Kró-
lestwa" i inynierów polskich. Pismo ruskie chwali si równo-
czenie, e na wie naoono za to 100.000 K. kontrybucji

Znamienita ta caa korespondencja ze Zborowa. Wzmianka
o organizowaniu si Polaków w kadem miecie i w kadej wsi

czytajcemu dzi Polakowi musi si przedstawia jako pierwsza
przygrywka do owego niecnego z palca wyssanego kamstwa
o istnieniu tajnej polskiej organizacji wojskowej, które stao si
przyczyn strasznej tragedji z koca marca i pocztku kwietnia
1919 roku.

A jeeli wzmiank t nazwalimy pierwsz przygrywk do

gronego w nastpstwach swych kamstwa, to naczelny artyku
w teme samem numerze (4) „Zoocziwskoho Sowa" musimy
nazwa pierwszem preludjum owej strasznej, wstrzsajcej i odra-

ajcej zbrodni. Nurtuje w niem jaka gorczkowa dza polskiej

krwi, z trudem hamowsma. W artykule tern roj si kamstwa
jak skbione gadziny o „polskich"! starostach, gnajcych w czasie

wojny „do roboty na paskich anach ony, starców osabionych,
ojców i dzieci, niemowlta (!) tych, którzy ginli na wszystkich
czterech kocach Europy", o polskim ksidzu, odwaajcym si
organizowa w Strutynie Wielkiem bojówk i zabi trzech ukra-
iskich andarmów, o podstpnem zdobyciu Przemyla i Lwowa,
o katowaniu dziewczt ukrai.skich na ulicach Lwowa za noszenie
odznak narodowych, o wiaroomstwie polskiem i t d. Niepodpi-
aany autor koczy artyku grob, w której czu ju rozlew nie-

winnej krwi: „Szcze de, szcze dwa, a terpiciu. nie stanie
i nastanie narodnyj samosud. Todi zapizno bud kajaty sia"').

Teh ton nie schodzi ju prawie do koca z am polakoerczej
ukraiskiej gazety. Kady niemal numer przynosi nowe napaci,
nowe szczucia, nowe doniesienia o buntach poLskiej mniejszoci
i o polskim imperjalimie i wzywa do zemsty.

Po kadem pojawieniu si wieego numeru gazety (wycho-
dzia kadej rody i soboty), której naczelnym redaktorem by
niejaki Bilacz, dreszcz trwogi wstrzsa spoeczestwem polskiem.
Kryto si i zamykano po domach w przekonaniu, e lada chwila'

przyjdzie do rzezi ze strony podnieconego tumu. Komu wypado
'; Artjrkut ten Jako nie majoy równepro sobie pod wzsldem nieokieznanej

namitnoioi drukujemy wirAd dokumentów wedluf^ brzmienia ruskiego ory^ina/a.
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z koniecznoci okaza si na ulicy, z lkiem rzuca/ ostrotne spoj-
rzenia na kadego przechodnia, czf przypadkiem nie spotka w nim
Mrroga, który go ycia pozbawi, a w najlepszym razie uwizi.

o/ocziwskie S/owo przyzwyczai/o bowiem do tego publiczno,e kady jego artyku jest odbiciem zamiarów Komitetu Narodnego
i wJadz wojskowych na najblisz przysz/o. Ta okoliczno
wskazuje na cis/y zwizek Komitetu redakcyjnego z Narodnyra
Komitetem, sprawujcym rzdy w Z/oczowie i z w/adzami woj-
skowemi. Nie ulega wtpliwoci, e czonkowie Narodnego Komi-
tetu byli autorami przewanej czci tych nigdy nie podpisanych
artykuów, a bardzo rzadko oznaczonych literami pocztkowemi
imienia i nazwiska. Nasuwa to myl, e ludzie stojcy u steru nie

mieli wiary w swoj spraw i w obawie przed zmian stosunków,
podburzajc, zakrywali ostronie przybic, aby imikn ewentu-

alnej odpowiedzialnoci. W naczelnem artylrule z dnia 18. grudnia

czytamy: „majemo kudy zwertaty swoji nieraz zdezorjentowany
dumki i znajomo we, de szukaty widpowidi na pytania jaki
duszu muczat

Z powodu zajcia Kijowa przez Petlur po wycofaniu si
hetmana Skoropackiego, urzdzili ukraicy dnia 16. grudnia,
w niedziel, wielkie wito narodowe. „Ze wszystkich domów",
tak opisuje z przesad Zoocziwskie Sowo z dnia 18. grudnia

urzdzon uroczysto, powieway sino-óte chorgwie — z bal-

konów zwisay kilimy. Raduj si nie tylko ukraicy, ale i ydzi,
a nawet „inszy". Ci „inszy" to oczywicie Polacy. Samo wic Zoo-
cziwskie Sowo wydaje Polakom wiadectwo, moe nawet zbyt
daleko idcej lojalnoci. W nagrod za to sotnik Zidipskij, prze-

mawiajcy z balkonu, wyraziwszy rado, e nie udao si
moskiewskiemu generaowi (Skoropackiemu?) przyprowadzi
wyzwolonego narodu do stóp cara, przypomina obecnym, e
i „na zachodi minuy czasy, koli to .... . polska noga

przydepta/a w bagnie rusiskiego boga.

Toj Boh wstaw i pomstoju dysze".

adnej wic okolicznoci nie pomijali przywódcy ukraiscy,

by podburzy tumy przeciw Polakom, rozpali Jdz krwi i do-

prowadzi do mciwej rzezi. A podburzaniom tym towarzyszyy
nieustannie aresztowania Polaków i Polek z lada powodu, a czsto
bez adnej przyczyny.

Tak wic po przywiezieniu z Buska (pow. Kamionka Stnun.)

ks. Mackiewicza, a prokuratora Lewandowskiego i posa do sej-

mu galicyjskiego Dra Schmidta z Tarnopola, inspektora policji

Mnicha z ókwi, Henryka Deppy-Deniskiego ze Lwowa (areszt

pod zarzutem zdrady stanu — uciek z gmachu Sokoa, gdzie

by uwiziony) aresztowano:

1) Jana Diduszk, nauczyciela 1. 23, pod rarzutem agitacji

przeciwukraiskiej.
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2) Tomasza Diduszk, L 27, officja/a prcztowego, pod
teme samem zarzutem.

3) P. Ghymiakowskiego.

4) P. Jakubsche, komisarza starostwa.

5) Juljusza Tobisa, nadleniczego z Podhorzec.

6) Pod^owskiego W/adys^awa, 1. 52, przemysowca, (aresz-

towany 7. grudnia 1918 r. bez podania mu przyczyny,
zosta/ uwolniony dopiero ^ nadejciem wojska polskiego
do Zboczowa).

7) Garlickiego Juljusza, radc Sdu, aresztowano z powodu
rzekomego namawiania kolegów do niepodpisywania
deklaracji, co by/o wrcz nieprawd.

8) Ks. Serafina Kucie ze Zgrom. 00. Kapucynów w Olesku
aresztowEino dnia 18. grudnia pod zarzutem wrogiej

agitacji.

9) Mdrzaka Kazimierza, 1. 30, kancelist skarbu z Prze-

mylan, (aresztowanego dnia 23, grudnia 1918 jako niebez-

piecznego „dla derawy" w nocy przewieziono naprzód
do 2^oczowa, a nastpnie po tygodniu do Tarnopola,

gdzie przesiedzia W wizieniu do 4. czerwca 1918 r. —
Za zanucenie sobie w wizieniu piosnki polskiej ukarany
dwudniow godówk tak cis, e nawet wody mu
wzbroniono. Wród godu, mrozu i ndzy zapad na ty-

fus plamisty. Mimo choroby musia lee na goej d-
bowej pododze bez garci somy. Mimo mrozów pieca
nie opalono, a szyby w oknie byy wybite. Kiedy po

przebytem tyfusie ofiarowano mu wolno pod warun-

kiem, ^e podpisze deklaracj i wstpi do suby pastw.
ukr., daniu temu odmówi i ofiarowanej aski nie

przyj. Wraz z towarzyszami swej niedoli : Janem

Polaskim, Janem Czajk, Adamem Marjaskim i kilkoma

innymi za cae poywienie otrzymywa tylko raz na

dzie troch jagie rozparzonych gorc wod midzy
godz. 10. a 11. wieczorem).

10) Jana Andruszewskiego, nauczyciela z Krasnego.

11) Leopolda Szajn.

12) Nowego Gustawa, st. officjaa sd. w Przemylanach,
lat 32, aresztowano dnia 23. grudnia, a uwolniono do-

piero 22. maja 1919 r.

13) Polaskiego Jana, sekretarza starostwa w Przemylanach,
1. 42, aresztowano dnia 23. grudnia za odmow penienia

suby zzd. ukr. i przewieziono naprzód do Zoczewa,
z dnia 3. stycznia 1919 r. do Tarnopola. Tam przeby
równie tyfus plamisty. Przez cay czas internowania

n)przony godem doznawa czsto zniewag sownych,
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a nawet czynnych. Zreszt dzieAU los p. Kazimierza
. Mdrzaka. W celi wiziennej pomieszczono ich raeni
z kilku ydami i nkraicami aresztowanymi za kradziee^
rabunki i morderstwo.

14) Ks. Jana Stp, 1. 29, eksp. z Zazul aresztowano dnia
27. grudnia za rzekome organizowanie bojówki i nieprzy-
czylne usposobienie wzgldem republiki ukraiskiej.

15) Ks. Buchhoma, ze Zgrom. 00. Missjonarzy w Milatynie.

16) Ks. Wojakowskiegb z Kamionki Stromi/owej.

17) P. Niemcówn Eugeiij, 1. 18, (dzi p. Medysk) ze Zbo-
czowa aresztowano za przeczytanie jednego przemyco-
nego do Z/oczowa numam Illustr. Kuijera Codziennego.
Bohaterskie dziewcz mimo ca2omiesicznego wizienia
nie wyda/o osoby, od której otrzyma/o gazet.

18) P. Zakrzewsk Ann, L 22, córk prokuratora ze Zbo-

czowa, aresztowano 20. stycznia 1919 r. za przesianie
wiadomoci o stanie rzeczy w Z/oczowie ks. Kwiatko-
wskiemu proboszczowi z Za/oziec. List ten byl takte-

powodem aresztowania ks. Kwiatkowskiego.

19) P. Czarneck Marj, nauczycielk, L 28, przypdzono-
piechot z pod ókwi wraz z dwoma innemi nauczy-
cielkami o nieznanych nam nazwiskach.

20) Ks. Marcelego Surmana ze Zgrom. 00. Kapuc3rnów
w Kutkorzu, aresztowano 9. stycznia 1919 r. pod zarzu-

tem wrogiej agitacji.

21) Maiy'ego Stanisawa, radc Sdu z/oczowskiego, 1. 53,.

aresztowano 5. stycznia pod zarzutem, jakoby zabezpie-

czy materjaln pomoc tyra ze swoich kolegów sdowych,,
którzy deklaracji nic podpisali. Po ukoczeniu ledztwa

po dwu tygodniach wypuszczono go na wolno.

22) Gay'a Józefa, radc Sdu z/oczowskiego, 1. 56, areszto-

wano dnia 12. stycznia pod zarzutem zdrady stanu.

Uwolniony 18. stycznia, zosta ponownie uwiziony dnia

1. kwietnia i wród bicia przetrzymany w wizienia do
18. kwietnia.

23) Dra Eugenjusza Koaczkowskiego, adwokata 1. 60, aresz-

towano 5. stycznia pod zarzutem zbrodni zdrady stanu

popenionej przez dziaalno na szkod pastwa ukrai-

skiego. W ledztwie zostawa do 20. stycznia 1919 roku

nastpnie internowany na zamku, a potem w bursie do
21. lutego 1919 r. Przez dni czternacie by pod dsem.
zamkniciem.

24) Ks. Marjana Czajkowskiego aresztowano po raz pierwszy
dnia 6. stycznia, jako dyrektora Tow. Zaliczkowego^
które udzielao poyczek urzdnikom Polakom pozba-
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wionym posad, i które fundusze rónych polskich Towa-

rzystw ulokowane w Tow. Zaliczkowem ukry/o przed

konfiskat, zapisawszy je jako fundusze osób prywatnych.
Wiziony byf przez 9 dni.

Po raz wtóry aresztowany dnia 27. marca pod zarzutem

zdrady stanu zosta/ ponownie uwolniony dnia 5. kwietnia.

25) Nebelskiego Jana, kierownika szko/y im. J. Sowackiego
w Z/oczowie, aresztowano dnia 5. stycznia 1919 r. jako
.drugiego dyrektora Tow. Zaliczkowego z tych samych
powodów, co ks. Marjana Czajkowskiego. Przewinienie

to okrelono jako „dziaanie na szkod ukr. naród. zap.

republiki" i zasdzono go na 5 lat wizienia cisego.
Przez pewien czas odmówiono mu uywania wasnej
pocieli i wiktu. Uwolniony przez wojska polskie.

26) Dziomb Józefa.

27) Hermana Seweryna, wocianina z Kniaego.

28) Dembii^kiego, kapt. b. armji austr.

29) Paciewicza Bronisawa, radc sdu zocz., 1. 49, uwi-
ziono dnia 15. stycznia 1919 r. pod zarzutem zbrodni

przeciw sile zbrojnej U. N. R. popenionej przez zbiera-

nie datków na polskie cele narodowe, oraz przez udzie-

lanie pomocy urzclnikom, którzy odmówili zoenia
przysigi U. N. R. — Dnia 16 stycznia po przesuchaniu
przez wojsk, sdziego ledczego zosta umieszczony
w celi razem z 15 pospolitymi zbrodniarzami.

30) P. Podowsk Dominik (dzi p. Cwiczysk), 1. 24,

uwiziono dnia 13. stycznia 1919 r. razem

31) z p. Marj Zalesk ofT. poczt., I 54, za to, e to one
swemi probami spowodowa/y dyrektorów Tow. Zalicz-

kowego do zapisania funduszów Polskich Towarzystw
na imiona osób prywatnych. Przewinienie to okrelono

jako dziaanie na szkod przeciw sile zbrojnej U. N. R.

i zasdzono obie na 3 lata cikiego wizienia. Dnia 11.

kwietnia jednake na podstawie amnestji obie uwolniono.

32) Ks. Czajkowskiego Wincentego, praata, 1. 59, aresz-

towano po raz pierwszy dnia 12. stycznia, lecz na drugi
dzie zwciiUiionego uwiziono ponownie dnia 27. marca
i trzymano na zamku do 5. kwietnia, a nastpnie inter-

nowano jako podejrzanego o zbrodni zdrady stanu we
wasnem mieszkaniu do dnia 18. kwietnia 1919 r.

33) P. Haszlakiewicza z Kabarowiea

S4) Jana Onyszkiewicza, ucznia gimn. 1. 16, aresztowano

w pocztku marca pod zarzutem zdrady stanu U. N. R.

Korzystajc z rozruchów w dniu 5. marca wybuchych
usiowa zbiec z zamku, lecz przychwytany przy ulicy
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Kociuszki w sieni domu p. Mykiet3rna, spoliczkowany^
zosta/ zaprowadzony do magistratu, gdzie mu dano oko/o-
100 nahajek. Gdy na wie o tem nadbieg/a matka
i z jkiem prosia o lito dla syna, zamknito j
w wizieniu i wypuszczono dopiero o godz. 10. w nocy.

35) Romaskiego Rafa/a, zarzdc folwarku w Busku, 1. 44,
aresztowano dnia 21. marca 1919 r. pod zarzutem ukry-
wania i dostarczania amunicji wojsku polskiemu. W wi-
zieniu trzymano go razem z pospolitymi zbrodniarzami
i chorymi na tyfus. Z braku dowodów winy, a wicej
jeszcze z powodu ju bardzo bliskiej obecnoci wojsk
polskich puszczono go na wolno dnia 24. maja.

Wizienie, jak ju z Samych notatek doczonych po poszcze-

gólnych nazwisk winiów wyp/ywa, zapetoi/o si tak, e okaza/a

si niebawem potrzeba zaj oprócz zamku jeszcze inne budynki
publiczne dla pomieszczenia internowanych. Zajto wic gimna-
zjum, budynek Sokoa, a wreszcie i burs polsk im. Kociuszki.

Biedniejsi z naszych winiów, a zwaszcza z dalszych od Zo-
czewa okolic pochodzcy, cierpieli rzeczywicie wiele. Celem niesie-

nia im pomocy, kobiety polskie zawizay Komitet, który rzeczywicie
niemae pooy zasugi. Zbieray ochoczo nie tylko grosz midzy
sob, ale take datki w naturze po dworach i chatach wocia-
skich polskich, ebray dla winiów, cho czsto moe we was-
nym domu musiay walczy z niedostatkiem. Trudno przemilcze
n. p. zasugi P. Marji yborskiej i p. Marji Stpieniowej, które

wielokrotnie caraay si na liczne przykroci ze strony onierzy
ukraiskich, dozorców i rónych zarzdców wizienia, aby zanie
posiek nieszczliwym. Kto móg, paci, oczywicie cen jak naj-

skromniej obliczon, a kto nie mia czem paci, otrzymywa
za darmo. Owe skromne opaty i datki rónych osób czy to

w naturze, czy w -groszu skadane, umoliwiay komitetowi spe-
nianie przez kilka miesicy swego zadania nie tylko dla dobra

winiów samych, ale i ku poytkowi ogóu, miao bowiem
mona twierdzi, e przy pomocy komitetu nie jedno ycie zostao

uratowane, nie jedne siy dla sprawy narodowej zachowane.

Zamoniejsze domy w miecie take nie ocigay si z po-
moc dla internowanych, z obcych stron przedewszystkiem przy-

wiezionych. Oczywicie domy te, dziaajce na wasn rk,
adnych zgoa opat nie pobieray. Podkrelamy t zasug kobiet

polskich i domów, bo istotnie, gdy si zway warunki, wród
jakich bya pooon, naraanie si na powane niebezpieczestwo
ze strony Ukraiców i ndz ówczesn inteligencji urzdniczej,

pozbawionej swoich posad, a zatem i wszelkich dochodów, to

zasuga to wielka.



BUDOWA UKRfl|NV W ZOCZOWIE.

Ani przeciwko nowemu porzdkowi rzeczy, ani nawet prze-
•ciwko uciskowi i szykanom spoeczestwo polskie dotychczas
wcale nie reagowa/o, jeeli pominiemy opór bierny ze strony

urzdników, którzy z rzadk solidarnoci odmówili podpisania
•deklaracgi i z/oienia przysigi U. N. Republice. Ale ten opór,

przyjty z pocztku przez Ukraiców ze wzgldnym spokojem,
w miar, jak skutki jego stawa/y si coraz bardziej widoczne.

pocz/ ich przejmowa obaw. Pierwotny ich spokój, moe pocho-
dzi i std, e spodziewali si, i g/ód i ndza, gdy zapukaj do
domów urzdniczych, skoni ich do ulegoci i powrotu do pracy.
Ale mijay tygodnie, a nic nie wiadczyo o tem, aby te nadzieje

rycho miay si speni. Inteligencja urzdnicza radzia sobie jak

moga, chwytaa si zaj zupenie sobie dotd obcych, nawet

takich, które w gbi duszy, mimo wyznawania zasady, e adna
praca nie habi, zapewne uwaaa dawniej za nieodpowiednie
dla siebie, a podda si nie chciaa.

Tymczasem luk powstaych w urzdach wskutek usunicia
.si polaków, mimo nie wielkiego obszaru zach. ukr. naród, republiki,
•nie byo czem zapeni, a skutek by ten, e maszyna pastwowa,
odziedziczona po Austrji zacza coraz gorzej funkcjonowa;
w jej koach rozpdowych zbyt wielu zbów zabrako.

Niepokojowi, jaki std pocz ogarnia Narodny Komitet,

•daje wyraz Zoocziwskie Sowo w cytowanym ju przez nas owym
namitnym artykule z dnia 4. grudnia 1918 r. Czytamy tam:

,.Zamit buty wdiacznym ukrainskomu narodowi, ta pomogti
w budowi derawy, to Polaki uyli wsich pidych
i nehidnych, a wrodenych im sposobiw, szczob dalsze pokrypo-
styty ukrainskoho selanina, ukrainskoho robitnyka Polskij

urjadnyk* jakoho ukr. mutyk ywiw ciy desiatki lit swojej u

kerwawiceju, bezliczno miw widmowyty posuchu Ukrainskij Der-

awi, miw widmowyty dalsze spowniaty swij uriad".

Jak zwykle, tak i tym razem, wkrótce po sowach nastpiy
czyny. Ukraicy wpadli na trop, e urzdników polaków, pozba-

wionych posad, a niemogcych czy nie umiejcych inaczej sobie

poradzi wspiera poyczkami Towarzystwo Zaliczkowe. Zarzdzono
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przeto rewizj kasy, której rezultatem hjto uwizienie dwu dyre-
ktorów p. Jana Nebelskiego i ks. Marjana Czajkowskiego, a nadto

prezesa Rady Nadzorczej Dra Koaczkowskiego i niektórych jej
czonków jak n. p. p. Józefa Gay'a.

e powodem uwizienia by/o nie tylko zapisanie funduszów
Polskich Towarzystw, o czem by/a mowa w poprzedniem rozdziale
na imiona osób prywatnych, ale przedewszystkiem udzielanie po-
yczek pozbawionym chleba urzdnikom, dowodzi choby fakt, e
z tego samego tytuu i w tym samym czasie aresztowano p. Sta-
nisawa Maly'ego, Jrtóry z kas Tow. Zaliczkowego nie mia nic

wspólnego.

Atoli rodki represyjne, zamiast zaradza sprawie, ujawniay
tylko coraz bardziej bankructwo megalomanji ukraiskiej, które
szczelinami coraz bardziej przezierao.

Zoczów pustosza cc»raz bardziej. Jedni zapeniali mury
wizienne, drudzy kryli si we wasnych domach, by jaknajmniej
na siebie zwraca uwagi. Wielu, chcc unikn grocych im

przeladowa, kado si do óka i udawao zoonych chorob,
liczc powoli wlokce si chwile, które im si wydaway wiekami.

A jednak, nawet to zniknicie ywiou polskiego z platformy
ycia Zoczewa, nie zdoao odebra miastu w zupenoci jego

polskiego charakteru. Dnia 14. grudnia Zoocziwskie Sowo (Nr. 7)

skary si: ,.Ju drugi miesic istnieje pastwo ukraiskie, a my
jak za starych dawnych czasów, w starej dawnej Polsce. Wyjdziesz
na ulic, tylko staniesz, zdziwisz si, przebógl nie poznasz, czy
yjesz w ukraiskim pastwie, czy w starej szlacheckiej Polsce.

Ju nie mówic o miejscowem kupiectwie, które równie ma nie

tylko obywatelskie prawa, ale i obowizki, a klóre dotd nie-

owaao za odpowiednie wywiesi ukraiskich tablic, ale na

urzdach, gdzie urzduj ukraiscy urzdnicy, s polskie tablice,
no i cesarskie ory — a ukraiskich ani ladu.

Pójdziesz do urzdu, a oto tam tak, jak bywao: wszdzie
polski jzyk, wszdzie polskie druki, a za ukraiskiemi szukaj
cho ze wieczk.

Kto powie, e to stare druki. Gdzie am! Oto magistrat

drukuje nowe druki, ale w polskim jzyku. Dlaczego! Moe wietny
zarzd czeka powrotu dawnych, dobrych czasów I ? .

Ale na tem nie koniec. Popatrzysz na napisy ulic;
—

wszystkie polskie; a gdzie ukraiskie? Nie ma! Kto wie, czy
kiedy bd.

A ju co najgorsze, na hab i wstyd, to to, te jeszcze do-

td istniej takie nazwy ulic jak A. Potockiego. To ju wstyd
i haba, eby ulica w miecie ukraiskiego pastwa nosia nazw
najwikszego kata Ukraiskiego narodu. Tego Potockiego, ktory
na 5;wojem sumieniu ma setki niewinnych ofiar (?) ukraiskiego
narodu, tego pana, polskiego (sic) namiestnika, ktorego imi
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w historji Ukraiskiego narodu jest zapisane krwi niewinnych
ofiar z Lackiego, Czernichowa, tego mordercy Kahaca.

Myl, e ju najwyszy czas pomyle(5 nad emi sprawami.
Czas uprzytomni sobie, e ukraiski naród panem a w/asnej
ziemi. Czas zrzuci polsk dekoracj z naszej krainy. Nie trzeba

ba si, co powie wiat, gdy usuniemy polskie napisy, gdy naka-

emy urzdowa po ukraisku, gdy w szkole zaprowadzimy
zamiast polskiego ukraiski jzyk. Mieli odwagi Francuzi, którzy
weszli do Sztrasburga, natychmiast zafmkn tak instytucj, jak
niemiecki uniwersytet, mieli odwag Polacy, którzy zajli Przemyl
i Lwów, zakaza na ulicy ukraiskiego jzyka miejmy i my
odwag poczu si obywatelami, nie Polski, albo Austrji, ale

Ukrainy i miejmy odwag zrobi to, co do nas naley. Trzeba

ju raz wyzby si naszej niewolniczej duszy.
— Trzeba mie

poczucie narodowej godnoci — trzeba narodowej dumy i szacunka

dla samych siebie".

aiowa w istocie naley, e p. L. George podobno nie

czytywa/ Zo/ocziwskoho S/owa, moe by/by nabra/ korzystniej-

szego dla nas przekonania o prawach Polaków do tej ziemi, które

podlegaj na czem wicej, ni na procentowem ustosunkowaniu
ludnoci. Zreszt umiecilimy w ca/oci ten charakterystyczny

artyku/ take 'dlatego, e w porównaniu z czynami, jakie po nim

nastpi/y ze strony Komitetu narodowego, okaza/ si ich progra-

mem, planem tej budowy, do której niebawem przystpiono.
A wic ze spraw jzyka polskiego za/atwiono si w sposób

równie prosty, jak skuteczny. Kazano policjantowi miejskiemu

wybbni na targowicy zakaz mówienia na ulicach i placach pu-

blicznych po polsku i sprawa skoczona. Ten prymitywny rednio-

wieczny sposób by/ w uyciu w 2i/oczowie za czasów austrjackch,
lecz miewa/ wy/cznie zastosowanie Wtedy, gdy chodzi/o o mniej
wane rozporzdzenia magistratu; rzdowe postanowienia oga-
szane by/y natomiast zawsze drukowanemi odezwami.

Ale tego sposobu Ukraicy w tym wypadku nie chcieli uy.
A nuby jedna z takich odezw przedosta/a si za kordon wojskowy.
czy nie by/aby dowodem wobec Parya i Londynu, na którego

postanowienia ukraicy bd co bd ca/y czas w swem zioczo-

wskim pimie bacznie si ogldaj, e ich demokratyczna tole-

rancyjno, tak wiele im dajca atutów do rk przeciw Polsce

oczernionej przez ydów zagranic, jest najpospolitsz blag?
Autor cytowanego artykm/u woial g/ono: „nie bójmy si", ale

czyni/ to dlatego, e wiedzia/, i g/os jego poza rogatki z/oczowskie

nie doleci i wnet si te zorjentowa/, e g/os martwej litery jest

o wiele dononiejszy od policyjnego bbna.
Waniejsze dla nas jest pytanie, pod jakim rygorem zakaz

ten mia/ by wykonywany. Ani w sdzie, ani w aktach admini-

stracyjnych ukraiskich, które zreszt z nadejciem wojsk polskich,
razem z w/adzami ukraiskimi przepad/y, prawdopodobnie dare-
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mnie by/oby szuka za jak wskazówk. Proceder kamy d Ukra-
iców za uywanie jz. polskiego na miejscu publicznem by/ inny,
o ile wnosi mona z jedynego wypadku, który doszedT do naszej
wiadomoci.

Rzecz si tak mia/a: Pewnego razu przechodzi/ ko/o cerkwi

p. Miko/aj Ga/ecki. Sposlrzeg/szy swojego znajomego z Brodów,
idcego przodem, a zapomniawszy chwilowo o zakazie, wprost
przez przyzwyczajenie zawo/a/ na niego g/ono w jz. polskim.
Us/ysza/ to idcy w/anie po schodach zewntrznych cerkwi ks.

Juryk Stefan, proboszcz i prezes Narodnego Komitetu, przystpi/
natychmiast do Ga/eckiego i wymierzy/ mu tak potny cios

pici w twarz, e wybi/ mu zb. Nie dosy na tem. Kiedy
p. Ga/ecki wskutek niespodziewanego a gwa/townego uderzenia
zachwia/ si na nogach i upad/ na schody cerkiewne, dygnitarz
ukraiski uzna/ za zupe/nie licujce ze swojem dostojestwem
kopn lecego i krzykn: ,A ty jak howorysz --

ty polski pes".

Tego samego dnia, w którym autor artyku/u. w Zo/ocziwskim
S/owie nawo/ywa/ w/adze do naladowania wzoru danego przez
Francuzów w Sztrasburgu, a Polaków w Przemyla i Lwowie, to

jest dnia 14. grudnia^ otrzyma/ p. W/adys/aw Kryczyski pe/nicy
funkcje kierownika w zastpstwie za w. p, Tomasza Garlickiego

pierwsze urzdowe wezwanie, aby bezzw/ocznie jawi/ si w kan-

celarji starosty p. Michaj/a Ba/tarowicza.

A do wymienionej daty w/adze ukraiskie nie miesza/y si
zupe/nie do spraw gimnazjum. Wszystko w zak/adzie wic sz/o

dawnem 'trybem. Jzykiem urzdowem i wyk/adowem by/ jzyk
polski. Kierownik zak/adu p. Kryczyski, zaskoczony wypadkami,
postanowi/ wyczekiwa dalszego ich toku, nie dajc inicjatywy do

adnych zmian, któreby w nowych warunkach mog/y by t/óma-

czone jako wrogie dla Dkr. Nar. Republiki, coby mog/o przynie
zak/adowi tylko szkod, a jego samego narazi moe na przela-
dowania, albo któreby mog/y by poczytane przez jego rzeczywi-

stych mocodawców za niedozwolone ustpstwa na rzecz uzurpa-
torskiego rzdu ukraiskiego. Ta rozsdna polityka, a zapewne
take unieruchomienie zak/adu spowodowane epidemj grypy
grasujc w miecfe, (od 28JX.—10/XI. lecz i po up/ywie tege
terminu nauczania w zak/adzie nie podjto), by/y zapewne powo-
dem, e nie spieszono si ze strony ukraiskiej z interwencj
w sprawy gimnazjum.

Kiedy dnia 14. grudnia p. Kryczyski zjawi/ si stosowni©

do otrzymanego wezwania w biurze starosty Ba/tarowicza, owia-

dczy/ mu tene, e przyjmuje go urzdowo, i zapyta/, czy m«
obj/by kierownictwa zak/adu. Przedstawiwszy stan, w jakiem si
gimnazjum znalaz/o po aresztowaniu w dniu 23. listopada profe-
sorów Polaków: p. Bryckiego, p. Gharaka, p. Dobrzaskiego
i pana Lesjczyckiego, nie sprzeciwi/ si wrcz myli pe/-
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nienia nadal obowizków kierownika z zastrzeeniem jednake:
1) e nie nastpi adna zasadnicza zmiana co do jz. wykado-
wego i 2) e internowani profesorowie Polacy odzyskaj wolno,
gdy bez nich uruchomienie zaWadu jesfc niemoliwe. — Starosta
Ba/tarowicz w odpowiedzi na to zada podpisania deklaracji.
a gdy spotka si z odmow, poleci swemu sekretarzowi Jojce
spisa protokó. Nastpnego dnia otrzyma p. Kryczyski pismo
urzdowe nakazujce mu odda zakad i zoy urzdowanie do
rk prof. Leona Hnatyszaka, którego, rzecz dziwna, wanie
w tym roku dnia 17. sierpnia Rada Szkolna Krajowa przeniosa
z Brodów do naszego miasta. Prawdopodobnie nie sao si to

wówczas bez celu. Mimo owego pisma pozwolono prof. Kryczy-
skiemu urzdowa nadal a do dnia 21. grudnia 1918 r., w którem
ostatecznie nastpio po spisaniu inwentarza oddanie zakadu
nowemu kierownikowi.

Dnia 15. stycznia 1919 r. otwar Hnatyszak ukraiskie

gimnazjum. Nie bez interesu bdzie rzuci okiem na stosunki.

jakie zapanoway w zakadzie. Razem z profesorami Polakami

zniknli te i uczniowie Polacy. Zaledwie dwu czy trzech znalazo

si takich, i to tylko w klasach niszych, których zasze zmiany
nie od.straszyy od korzystania z nauki szkolnej. Wikszo mo-
dziey stanowili ydzi obojej pci, gdy zakad zamieniono na

koedukacyjny.

Surowo byo wzbronione w zakadzie uywanie jz. polskie-

go, którego nawet jako nadobowizkowego w plan nauki szkolnej
nie wprowadzono. Natomiast wprowadzono jzyk..... he>rajski.
Poniewa profesorowie ydzi nie znali dostatecznie jz. ruskiego,

przeto na konferencjach pozwolono im przemawia po
niemiecku.

Dnia 31. stycznia odniosa si dyrekcja gimnazjalna ukrai-
ska pismem do Komendy miasta, aby wzbronia uczniom byego
austrjackiego gimnazjum dalszego noszenia odznaki „G" na czap-

kach, jakote pasków na konierzu wskazujcych klas, do której
ncze nalea.

Naley zaznaczy, - e spiritus movens wszystkich kroków

Hnatyszaka by katecheta gr. kat. ks. Mikoaj Chmielowskij.

Na jakiej wyynie kultury duchowej stali pedagogowie
ukraiscy i ydowscy (wszyscy nauczyciele ydzi, a byo ich

czterech, podpisali deklaracje i penili obowizki) wymownem
wiadectwem do dnia dzisiejszego jest rozbita pikna gipsowa
statua J. Sowackiego przedstawiajca wieszcza w naturalnej

wielkoci, wspartego okciem na skale i z zadum w dal spogl-
dajcego. Podobnemu zniszczeniu ulega te mniejsza, ale do
pikna statua Mickiewicza, któr znaleli póniej Polacy z odbitym
nosem i bez prawej doni.
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Jakkolwiek odebranie urzdowania od prof. Kryczyskiego
odbyo si w spokoju i z zachowaniem zwyWych w takich razach

form, nie unikn/ on jednak przeladowania. Gdy dnia 1. grudnia
profesorowie nie otrzymali swych p/ac i znaleli si wskutek tego
w nader trudnych warunkach, prof. Kryczyski \^p/aci/ im na
poczet zaleg/ych naleytoci stosowne zaliczki z kasy gimnazjalnej,
tak, e ca/a pozostao, jak przy odbieraniu urzdowania w ka-
sie znaleziono, wynosi/a 21 K. Dao to powód do wytoczenia po-
stpowania sdowego przeciw prof. Kryczyskiemu o zbrodni
sprzeniewierzenia majtku publicznego, atoli po przesuchaniu
ledczem dokonanem przez sdziego Konaszewicza, mimo jego

grób, e moe badanego uwizi, sprawy zaniechano.

Jak polskie napisy' na szyldach i naronikach ulic draniy
redaktorów Zoocziwskoho Sowa, widzielimy z cytowanego wyej
artykuu. Przysza wic kolej na szyldy i tablice z nazwiskami
ulic. Szyldy wic ubray si w kolor sino-óty, a elazne tablice

z wyrytemi na nich polskiemi nazwami ulic zastpiono napisami
smarowanemi na cianach czernidem w ukraiskich bukwach.

Zmienia si jednake nietylko grafika w nazwach ulic, ale

i ich tre. W miejsce imion Sobieskiego, Kiliskiego, Kopernika,
A. Potockiego, Mickiewicza i t. p. weszy nazwiska Szewczenki,

Chmielnickiego, Szaszkiewicza, Petlury i inne: wszystkie czerpane
z panteonu narodowego ukraiskiego. Widocznie jednake panteon
ten okaza si za szczupy, bo obok Chmielnickich i Petlurów,

widzimy take ulice Maksa Nordaua, Mendelsohna, a nawet ulic
,.Szulem Alejchem". Rzezie ydowskie urzdzane przez pierwszych
nie- przeszkadzay drugim, aby zgodnie obok nich zaj miejsce.

Uskutecznienie tych zmian, dokonao si jednak u schyku
panowania ukraiskiego, nie dlatego, aby nie przykadano odpo-

wiedniej wagi do tej sprawy, bo owszem komenda miasta, która

odnony rozkaz wydaa magistratowi, urgowaa raz wraz magistrat
o jego wykonanie, atoli opieszao magistratu, podyktowana
zreszt, jak si zdaje, brakiem funduszów w kasie miejskiej na

pokrycie wydatku, odwloka spraw przynajmniej o kilka miesicy.
Z powodu Owych ydowskich nazw ulic, niech nam wolno

bdzie powici kilka sów stosunkowi wzajemnemu ydów
i Ukraiców w tym czasie. Wspólno interesu pofczya obie

Btrony wzami serdecznej przyjani. Ukraicy pragnli zapewni
sobie poparcie ydów w walce z Polakami, moe nietyle orne,
ile dyplomatyczne. ydzi za zdawali sobie dobrze spraw, e
w razie, gdyby Ukraiska Narodna Republika utrzymaa si przy

yciu, to oni w niej odegraj inn, korzystniejsz dla siebie rol,
anieli przypadaby im w Polsce, silniejszej znacznie inte-

lektualnie od poczciwych Ukraiców, a mniej hojnie uposaonej
w bogactwa naturaUie od pyncej mlekiem i miodem Ukrainy,

urodzajnoci swoj przyczyniajcj si do rozleniwienia ludu

3*
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ruskiego, ale dla ludzi handlu i przemys/u, jak ydzi, otwierajcej
szerokie pole szybkich i wielkich zysków. A jaki wpiyw na spra-

wy caego pastwa U. N. R. przypad/by inteligencji ydowskiej
przez samo piastowanie rónych urzdów, na które z koniecznoci

przy niedostatecznej liczbie ruskiej inteligencji rausianoby ick

powo/a I

To te „neutralno" by/a tylko atutem zachowanem prze-
zornie na wypadek, gdyby mia^a nastpi niepodana zmiana.

byte ow furtk, któr naumylnie zostawiono niedomknit, aby
w razie potrzeby umoliwi sobie odwrót. W istocie dusz ca
iydowstwo by/o i jest po stronie ukraiskiej.

Ale nawet ten stan rzeczy nie tumaczyby tych nadzwy-
czajnych objawów serdecznoci, jakich ydzi zoczowscy nit

szczdzili Ukraicom. Wszak wbrew swemu charakterowi, którego

waciwoci jest oszczdno i liczenie si z groszem, hojne

ofiary ze strony ydów skadano dla wojskowego szpitala ukrai-

skiego. Inteligencja i kupiectwo ydowskie sao obficie dla cho-

rych lub rannych onierzy wina, ciasta, czekolad, a nawet
i pienidze, e mimowoli budzi si podejrzenie, i nietylko interes

polityczny by podstaw tej serdecznoci, ale i co wicej, cos-co

ma wielkie oezy — strach.

ydzi znaj Ukraiców; wiedz, e atwo nimi wada, a*
mdmej z nimi — y; wiedz, e z potulnego i sodkiego przy-

jaciela Ukrainiec atwo przedzierzga si w krwawego hajdamak,
z którym artowa nie mona. Widocznie wic bano si taka.

by zbyt serdeczny ucisk ukraiski nie spowodowa uduszenia.

Ciekawy std niezmiernie dla nas jest artyku Zoocziwskoho
Sowa z dnia 4. grudnia zatytuowany: Sowo do spiwhoroan
ydiwskoj narodnosty. Autor przestrzegszy ydów przed rubowa-
niem cen, pisze:

„Bo koli Wy, wykoristowujuczy se trudne pooenie, scho-

czete weliki prydbaty bogactwa i pridbywaty met ciny na potribni
naszomu selaninowi i robitnykowi produkty, to wykyczete proti

sebe oburenie, hniw naroda i tody mymo weykoj kult,urnosty
(siei) i ludanosty naszoho naroda i mymo stara ukr. wady,
powstanie te, czoho my choczemo za wsiaku cinn ominuty, a 8zcz«

dla was je straszne, powstanut pogromy".

Ile to razy rzucao si pioruny na gowy Polaków za rze-

kome pogromy w Pobcel Ile to razy pisao si na ten temat

bajki z tysica i jednej nocyl Ale komentarze wszelkie zbyteczne.

Na zakazie zatem uywania publicznie jzyka polskiego, na

zamianie jzyka wykadowego w szkoach miejscowych, wreszcie

zmianie nazw ulic i na przemalowaniu szyldów koczy si
w istocie budowa IT. N. R. na gruncie zoczowskiem.
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Wszystkie inne reformy, zw/aszcza agrarn, 6 której si
wiele myli, a czciej jeszcze pisze, odk/ada si na póniej, at
do zwo/ania jakiej konstytuanty, czy sejmu, cho pragnienia ludu,
z niecierpliwoci oczekujcego, kiedy to paskie „lisy i pa-
sowyska" stan si jego w/asnoci, a take agitacja widocznie
szerzona na wsi ze strony czynników nieodpowiedzialnych, a za-

chcajca lud do samowolnej grabiey, ka spraw t uwaa
za naglc, i zmuszaj sfery rzdzce do powanej troski.

Rysy NA BUDOWIE UKR. NAR. REPBL

Ju dnia 7. grudnia, a wic zaledwie w pi tygodni po
dokonaniu zamachu, naczelny artyku/ Zoiocziwskoho S/owa g/osi

potrzeb ratowania skarbu ukraiskiego przez ciganie zalegych
z czasów austrjackich podatków. Rozmiary tego artykuhi, usilno
w wynajdywaniu argumentów rzeczowych, by trafU do przekona-
nia ogóu, liczne uczuciowe apostrofy bijce w patrjotyzm mie-

5zkaców, s dowodem, e zasoby U. N. R. na bardzo kruchych
musiay spoczywa podstawach.

Niezalenie od wartoci rynkowej koron „karbowanciw"
i „hrywien" bdcych w obiegu droyzna ustawicznie wzrastaa,
a brak towarów dla zaspokojenia najpierwszych potrzeb ludnoci
dawa/ si jej coraz dotkliwiej uczu. Nie chcemy rozstrzyga,
o ile ten stan rzeczy spowodowany by/ niedostwem rzdu, czy
ie innemi przyczynami

— ograniczymy si tylko do stwierdzenia

faktu, e szerokie koa publicznoci, a zwaszcza onierze, win
ca skadali na sfery rzdzce. Dowodem tego jest artyku ogo-
szony ju po wypadkach bdcych przedmiotem niniejszego roz-

dziau, w którym autor stara si wykaza przyczyny tego stanu

rzeczy, szukajc ich w ogólnem pooeniu Europy, w wojnie,
w otoczeniu U. N. R. samymi wrogami i t. p. sowem, stara si
•salwowa powag ridu i zapewni mu ulego ze strony wojska.
Widocznie gód, licha strawa podawana onierzowi, wywoywa/y
w armji sarkanie, i zachodzia obawa, e moe ono doprowadzi
do rezultatów wcale dla U. N. R. niepodanych, gorszych moe
od tych, jakie miaa noc z 5. na 6. marca.

Zapowiedziany przez Zoocziwskie Sowo dnia 4. grudnia
1918 r. pogrom odby si w 3 miesice póniej. Zaoga zoczo-

wska odmówia posuszestwa swym komendantom, uwobia
z wizienia wszystkich dezerterów, a przy tej sposobnoci take
kilku internowanych Polaków, i rzuciwszy si nastpnie na sklepy

ydowskie, obrabowaa je niemal doszcztnie, a zwaszcza sklepy
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spoywcze i z napojami wyskokowemi. — Nasyciwszy odek i po-

czyniwszy sobie zapasy, któreby przynajmniej przez pewien czas

uchroni/y go od g/odu, o/nierz uspokoi/ si i wróci/ do

pos^iszeóstwa, a jak Zo/ocziwskie S/owo twierdzi, sam nawet

prosi/ o kar.

Gdyby ten wypadek mi&l miejsce tylko w Zoczowie, by/by
moe znamiennem, charakterystycznem, ale sam w sobie nie

wielkiego znaczenia. W innem jednakowo wietle musi si zjawi
badaczowi, który po/czy go z takiemi samem! zajciami w Tar-

nopolu, Ko/omyji, Stanis/awowie, a podobno i Drohobyczu:
stwierdzono niezawodnie fakt zarysowania si murów nowej bu-

dowli, z wielk brawur, ale i równ jej lekkomylnoci wzno-

szonej. Bo wszystkie te wypadki razem wzite s dowodem, e
rzd ukraiski wojska nie zadowolni/ i e na jego wierno
i pos/uch nie bardzo móg/ liczy i to w chwili, gdy formacje
frontowe walczy/y z Polakami.

Niebezpieczestwo std p/ynce dla U. N. R. spotka/o si
niewtpliwie ze zrozumieniem naleytem u czynników kierujcych
ukraiskiem spo/eczestwem, i moe spowodowa/o jakie kroki

z ich strony celem usunicia istototnych jego przyczyn,
— to ich

tajemnica,
— na zewntrz jednake czynniki te, kierujc si bez-

graniczn lep nienawici — uczyni/y tylko krokijeden: zwali/y

win na..... Polaków.

Unia 8. grudnia Zo/ocziwskie S/owo, umieciwszy, jakby na

gorzkie drwiny, jako motto artyku/u") wyjtek z chora/u Ujejskiego
w ruskiem t/umaczeniu: A/e o Boel Woni niewinni

Chocz nasze imiennia pokryli w ti
'

Drugii si/y bu/y tam czynni

Karaje ruku nie lipyj mecz

pisze: „Czarnemi g/oskami w historji ziemi z/oczowskiej zapisz
si dni 5. i 6. marca 1919 r. To, czego tak gorco pragnli nasi

wrogowie, to, co plam mia/o po/oy si na historji naszego
wy-zwoleczego ruchu — sta/o si: lwia cz z/oczowskiej za/ogi
odmówi/a pos/uchu, wypuci/a z wizienia dezerterów, a doko-

nawszy w nocy grabiey na ydach (wyraz „ydy" zawsze pisze
Zo/ocziwskie S/owo przez due , natomiast polaki ma/ liter),

wysz/a z broni za miasto. Sta/o si to w chwili, kiedy telegra-
ficzne druty nios/y po ca/em wiecie s/aw z/oczowskiej brygady,
która dobywajc si do bram Lwowa, dokazywa/a cudów odwagi
i powicenia si. Dziwnie i bolenie I Ci sami ludzie, z jednego
okrgu, z jednej wsi, a moe i z jednej ojcowskiej chaty, a jaka
rónica midzy jednymi a drugimi! Nie s to naprawd róni
ludzie? Nie jeste to samo, co z jasn zorz wiedzie jednych do

') Aby nie noiy czytelnika nie wadajcego dosUttecsnie ruskim jzykiem,
artyku ten Jakkolwiek przyduj;!, ale nader charakterystyczny, podajemy w calowi
w uosownem przekadzie.
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boju na mier i ycie, a dla drugich wydaje si czem bezwar-

tociowem, obcem, narzuconem, co trzeba nogami podepta,
zdradzi i oplwa? Nie! Nie ludzie tu róni, lecz róne otoczenie
i atmosfera, poród których yj. A w/anie nad Z/oczowem pra-
wie od samego zacztku naszej wyzwoleczej walki zawisa Czarna
chmura wrogich intryg, podszeptów i prowokacji. Po miecie
i okrgu uwijaj si ludzie podejrzanego pokroju, alarmuj wioski

zastraszajcemi wieciami, na swój sposób mdrkuj (to^kujut)
nad zarzdzeniami ukraiskich wtedz i uchwa/ami Rady Narodo-

wej, jednem sowem pracuj nad zamieszaniem, podrywaj pod-
stawy (osnowy) solidarnoci i wzajemnej ufnoci. Mamy dane na

to, e ci ludzie pozostaj w kontaicie z wrogami, którzy nie mo-
gc pokona nas si/, uywaj do tego podstpu, strojc si
w maski zmieniane odpowiednio do okolicznoci i wrogich celów.

Najlepszym dowodem tego, e z/oczowski bunt nie wyszed
z pomidzy zbuntowanych, lecz by/ narzucony zewntrznemi
podszeptami, jest ta okoliczno, e zbuntowana za/oga, która na

drugi dzie opamitana si (otami/asia) i wys/a/a do Komendy
delegatów z prob o przebaczenie, nie postawia adnych da,
adnego programu, który wiadczy/by o. samodzielnoci tego bun-

towniczego odruchu. Porabowali ydów, wyszli z miasta i stanwszy
poza granicami narodowego prawa, zrozumieli ci ludzie, co uczy-
nili — zto. które nie leao w ich celach.

Ich namówili — porabowa ydów. Ci, co podmawiali, byli

pewni, e tu — tu poleje si krew, i e ta krew zawiadczy
o niesusznoci naszej sprawy. Na szczcie — skoczyo si na

grabiey. Otumanieni podszeptami bracia bohaterów z pod Lwowa,
mieli jeszcze na tyle rozwagi, e nie splamili swoich rk ani

ydowsk, ani wasn (ridnoju) krwi. Nasi wrogowie nie bd
mogli radowa si, e poszlimy ich ladami i po Iwowskiem po-

gromie ydów przez polskie wojska (!)
ukraiskie wojska sprawiy

krwaw ani ydom zoczowskim.

„Buntownicy** wracaj. Po jednemu, po dwóch, grupkami
cign napowrót do Zoczowa, zdecydowani przyj na siebie

kar, wiadomi swojej winy przeciwko wasnemu narodowi

i pastwu. Delegacja, która przysza, od nich pierwszego dnia,

prosia, aby ich „po ojcowsku ukara". Tak — po ojcowsku! Ta,

któr oni nie zastanowiwszy si zdradzili. Ukraiska Ludowa

Republika, ma ich sdzi po ojcowsku. Z zapobiegliwoci godn
krwi swoich zbaamuconych, ale w rzeczy dobrych i gotowych
umrze za Ni dzieci, rozpatrzy ^

ona wszystko, co wiadczy b-
dzie przeciw nim, ale jeszcze z wiksz dbaoci bdzie ona

szuka za tem, co wiadczy bdzie za nimi.

Karajca rka narodowej sprawiedliwoci zawi-
nie nad nikczemnemi gowami tych, którzy zo posiali,
dla tych, którzy niewiadomi to zo zebrali, znajdzie
ona wybaczajc miko macierzyskiej doni."
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Rzek/by kto, e nie mona zbyt wiele wagi przykada do

artykuu gazeciarskiego, bo wszake w kadym narodzie nie brak

pismaków, dla których judzenie, podeganie jest kwestj ich za-

robku. Ale inaczej ma si rzecz, gdy podjudzaj przedstawiciele

wadzy. Nie chcemy bezpostawnie twierdzi, e artyku ten wyszed
z pod pióra jednego z odpowiedzialnych dziaaczy — posuchajmy
tedy urzdowego obwieszczenia, zredagowanego i ogoszonego
przez okrgowego komendanta (nastpcy Dra Giokana) atamana

eszczija.

„Wieczorem dnia 5. marca 1919 r. bylimy wiadkami bar-

dzo smutnych wypadków w Zoczowie. Wielka cz zoczowskiego
garnizonn, podburzona przez naszych narodowych wrogów, Pola-

ków, samowolnie wysza na miasto i dopucia si tutaj rabunków
aa ludnoci ydowskiej. Pomijajc karygodno rabunków jako
takich, podnosz, e takiemi czynami my sami sobie szkodzimy,
e nasz odwieczny wróg — w swojej walce przeciw nam w ten

posób od nas samych doznaje pomocy. To zbrodnia na wasnera
aarodzie. Nie pierwszy to wypadek w naszej smutnej historji, e
nasz wróg, nic mogc nas pobi orem, j si takich rodków
jak buntowanie naszego narodu przeciw swojej wasnej ustawowej
wadzy. Niestety nasz naród czsto sucha podszeptów wroga.
a nastpstwem szesetletnia gorzka niewola, przeciw, której my
»ami teraz walczymy. Obejmujc wadz we wschodniej Galicji

zagwarantowalimy obywatelom tej krainy bezpieczestwo ycia
i mienia, kadego pocignie si do odpowiedziabioci za naruszenie

publicznego porzdku i bezpieczestwa. Ogaszam, e i w takim

wypadku, jak obecny, wszyscy winni bd ukarani wedle ustaw

stosowanych w czasie wojny.
W zwizku z wypadkami z dnia 5. marca 1919 r. zarz-

dzam: Osoby tak cywilne jak i wojskowe do dnia 8. marca
1919 r. G. godz. popoudniu zo yr komendzie miasti Zoczewa
tak zrabowane rzeczy, jak i bro. U kogo takie rzeczy znajdzie

si, bdzie ukarany przez sd wojenny, choby nie bra udziau

bezporedniego w rabunkach. Gminnych komisarzy wzywam pod
osobist odpowiedzialnoci do odstawienia dezerterów do Ko-

mendy okrgowej, a o zoenie wszystkich rzeczy pochodzcych
z rabunków w komendzie m. Zoczewa.

Za przechowanie dezerterów bdzie karana ich rodzina,
a jeeli wiksza ilo ich znajdzie si w jakiej gminie, caa gmina".

To zwalenie winy na Polaków, byo tak dalekie od prawdy,e onierze czytajc obwieszczenie swego komendanta przyjmo-
wali je wybuchami miechu, a pewien kapral, pilnujcy interno-

wanych w bursie, rzek do jednego z nich: „przypisuj win
Polakom; to nie Polacy,

— to kapusta z robakami winna, któr
codzie dostajemy".

I za t „kapust z robakami'' miaa „karzca rka narodowej
sprawiedliwoci zawisn" nad Polakami ^ i zawisa.



KRUUnWE Dni.

Dziwna, nieprzebita pomroka tajemnic orfania tragedi mor-
dów zoczowakich. Wszystko w niej tajemnicze: i osoby istotnych
sprawców, i motywy ich dzia/ania i podstawy, na których je oparto
i ca^y proceder postpowania, a nawet owe zwierzce, dzikie

i drapiene okruciestwo, tak sprzeczne z przymiotami zwyczajnie
towarzyszcemi inteligencji, do której sprawcy opatrzeni dyplomami
mniwersyteckiemi mogli sobie roci prawo, ma tak fantastyczne
niemal rozmiary, e i ono nie taiwe do zrozumienia.

Zbadawszy cile wszystkie dokumenty, stajemy wreszcie

bezradni, nie mogc da adnej jasnej i wyranej odpowiedzi na
tak wane a proste zagadnienia jak n. p. dlaczego bez przyczyny
zaprowadzono sdy dorane, kto je zaprowadzi i na czyje danie,
jak win komu udowodniono, dlaczego takich, których zeznania

wiadków stosunkowo najbardziej obwiniay, uwalniano, albo

oddawano sdom polowym, albo wreszcie kar z jakich wzgl-
dów agodzono, a drugich mniej zeznaniami obarczonych karano

mkami i mierci, dlaczego ludzi zajmujcych podrzdne stano-

wisko w spoeczestwie, czy to z powodu swojego modocianego
wieku, czy te wskutek braku wyksztacenia, traktowano z zao-

strzon surowoci, a ludzi, których odpowiedzialno winna bya
by znacznie wysz, spotyka los wzgldnie agodniejszy? Wszystko
tam odbywao si jakby na przekór rozumowi i ustalonym zwy-
czajom ludzkim tak, e chwilami ma si wraenie, e ów zamek
Sobieskich kry w swych murach nie instytucj wykonujc prawo,
ale dom obkaców, którzy w napadzie szalestwa, dokonali rreri

nie zdajc sobie sprawy z tego, co robi i dlaczego robi.

Tylko domysjf nasze mog brak róde autentycznych
i wartociowych czciowo zastpi, i umoliwi skonstruowanie

toku wypadków.

Wtpimy bardzo w to, eby sfery urzdowe ukraiskie na-

bray istotnie przekonania, e omówiony w poprzednim rozdziale

bunt wojska by wynikiem polskiej agitacji. Spoeczestwo polskie
cae byo tak steroryzowane ustawicznemi rewizjami, wizieniami,
Bsczuciem Zoocziwskoho Sowa, e midzy najblitszemi obawia

si kady Polak omawia sprawy publiczne, ba si zapyta
o wieci z frontu, aby nie by posdzonym o zajmowanie si
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sprawami politycznemi. W najgorszym razie sfery te mog^y tylko

podejrzywa i ledzi, czy te obok przyczyny niedostatecznego
umundurowania i z^ej aprowizacji o/nierzy nie hylo jakiej
agitacji i czy przypadkiem wród ludnoci polskiej nie mieci si
jej gniazdo. Nienawi do narodu polskiego przymiewajca im
niezawodnie zdolno logicznego mylenia podsyca/a te podejrze-
nia, a opór bierny urzdników, z którym nie wiedziano co zrobi^

^i który ich -tyle niepokoi/, dalej ta okoliczno, e zamiar ziama-
"^nia oporu zapomoc wyg/odzenia rodzin urzdniczych nie powiód
si, móg im nasuwa myl, e istnieje jaka tajna organizacja,
która go umoliwia i nim kieruje. e uyto dla jej wyledzenia
tajnych ajentów, to jakkolwiek dowodów na to nie mamy, mona
naszem zdaniem z caiem prawdopodobiestwem, a nawet z caf
pewnoci przypuszcza. Lecz w/oone na nich zadanie przecho-
dzio ich si/y, bo oa/a ich akcja trafiaa w próni, a trzeba byo
przecie wykaza si rezultatami, aby naadowa sobie kiesze
kosztem skarbu ukraiskiego. Dokona tego mona byo tylko

dwoist drog, albo trzeba byo tak organizacj stworzy, aby
jej póniej zadenuncjonowa, albo gdyby ten sposób zawiód, trzeba

byo j zmyli, a dowody sfabrykowa.
I tu spotykamy si ze zbrodnicz w caem tego sowa zna-

czeniu postaci niejakiego Profety, który po inwazji ukraiskiej
mia bazczelno jawi si we Lwowie, lecz tu poznany i aresz-

towany przez ajenta policji p. Kwiatkowskiego zdoa zbiec za

granic bolszewick przy pomocy andarma Wesoowskiego prze-

kupionego kwot 10.000 K. — W Zoczowie by Profeta w niektó-

rych koach znany oddawna. Na kilka lat przed wojn by
urzdnikiem zoczowskiego Tow. Zaliczkowego i odgrywa pewn
rol, cho podrzdn, w zoczowskiej partji moskalofilskiej.

—
Oeniwszy si jednak z Polk, przeniós si do Lwowa, gdzie

otrzyma posad sekretarza w jakiej instytucji bankowej stwo-

rzonej przez stronnictwo moskalofilskie. Uwiziony z powodu
popenionych w banku malwersacji, zdoa si niebawem uwolni.
Z wybuchem wojny, powoany przez austrjaków w szeregi, przy

pierwszem spotkaniu si wojsk austrjackich z rosyjskiemi gdzie
w poudniowo wschodniej Maopolsce rzuci bro i przeszed na

stron rosyjsk. Po zajciu Lwowa przez moskali znalaz si nie-

bawem na gruncie lwowskim wraz z ca, nader obfit, zdobycz
obejmujc przeróne kosztownoci n. p. srebra stoowe, futra

i t d. (midzy innemi take rzeczy zrabowane u pana Michaa

Sawickiego notar. w Zoczowie). W stroju wojskowym rosyjskim

by czonkiem ochrany pracujcej na bruku lwowskim, a nastpnie
przeniós swoj dziaalno do Tarnopola. Zmuszony po ustpieniu

Rosjan ucieka wraz z ich wojskami uda si do Odessy. Jak
rol gra wówczas, nie wiadomo. Za inwazji ukraiskiej uszcz-
liwi znowu Zoczów sw obecnoci i o ile przypuszczenia
Polaków nie s mybe, wstpi do suby ukraiskiej w roli taj-
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nego ajenta. Nie mogc liczy na wasne jakiekolwiek powodzenie-
ze wzglda na znan sw przesz/oó i przynaleno narodowo-

ciow, sam pozostajc w cieniu, nyl do roboty prowokacyjnej
swojego szwagra niejakiego Baumgartnera, polaka, modzieca
podejrzanej wartoci moralnej, z którego nazwiskiem spotykamy
si w dokumentach sprawy mordów w Zo/ocziwskim Sowie,
Wedug krcych wród Polaków wieci mia on si krci wród
szkolnej modziey polskiej ju w styczniu 1919 r., ale praca jego

pozostaa najzupeniej bezowocn, bo ladów jej nigdzie nie wida.
Gdyby mu byo si udao skleci jakkolwiek organizacj, jakie-
kolwiek kóko pozostajce pod jego wpywem, to niezawodnie

byby je popchn do jakiego wystpienia publicznego w czasie
buntu wojskowego, aby zebra owoce swej dziaalnoci. Ale
strach obudzony terrorem wadz stosowanym do Polaków z góry
uniemoliwia wszelkie powodzenie jego akcji, i w czasie takim,,
co musimy z naciskiem podkreli, jak dni 5-go i 6-go marca,,

kiedy Polacy nawet istotnie z niejakiemi szansami powodzenia
mogliby byli pomyle o zrzuceniu znienawidzonego jarzma, nie

widzimy najmniejszego odruchu w spoeczestwie polskiem, które

obojtnie przyjo fakt buntu, a raczej z obaw niestety zbyt
suszn, e i to swoje niepowodzenie ukraicy zo na karb-

Polaków i nie oszczdz im nowych przeladowa.
Chwila buntu wojska wykazaa, e bezwzgldnie adnej

organizacji wród Polaków zoczowskich nie byo oprócz Polskiega
Tow. Narodowego powstaego w r. 1903, ale za czasów inwazji

ukraiskiej zupenie nie funkcjonujcego. A jednak w trzy tygodnie
zaledwie póniej imówi si w dokumentach ruskich o istnieniu,

takiej organizacji, o kompletnie przygotowanym przez Polaków

planie dziaania, o tem, e Polacy w nocy z dnia 28. na 29.
marca mieli wymordowa ca inteligencj rusk, opanowa
miasto, a nastpnie rzuci si na tyy armji ukraiskiej walczcej
pod Lwowem, a nawet wadze ukraiskie maj mie w rkach
wedug enuncjacji niektórych czonków Sdu doranego poczynio-
nych wobec badanych spis osób, które miay wyznaczone z góry
ofiary do pomordowania, spis politowania godny, ale i mieszny,
gdy si zway, e n. P- spis ten Stasiowi Stpieniowi (synowi
wspomnianego wyej prof. gimn.) naówczas jeszcze dziecku mia
naznacza zamordowanie którego z filarów zoczowskiej Ukrainy.
,Risum eneatis' chciaoby si zawoa, a jednak spis ten sta

si podstaw mordowania ludzi.

Mieli go wedug przypuszcze winiów polskich dostarczy
Profeta wraz z Baumgarlnerem. Okoliczno, e Baumgartner sam
take znalaz si w krytycznej chwili w celi wiziennej, nie

tylko nie dowodzi jego niewinnoci, ale owszem raczej potwierdza
krce przypuszczenia co do jego charakteru prowokatorskiego,

gdy wiadomo, e czstokro tego rodzaju jednostki rozmylni©
si w>ten sposób ukrywa i uatwia im dalsz prac szpiegowsk^
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« fakt, e Baamgartner, zwolniony wkrótce z wizienia, znikn/
nastpnie ze z/oczowskiego bruku razem z cofajcemi si wojskami
nki'aiskieroi i przepacU bez wieci, równie nie przyczynia si
wcale do obalenia zarzutów przeciw niemu podnoszonych.

RycWo widocznie po buncie wojskowem sformu/owano
oskarenie spoeczestwa polskiego o spisek, skoro cytowany
przez nas artyku Zoocziwskoho Sowa z dnia 8. grudnia zawiera
sowa: „U nas je dani na te, szczo ci ludy ostajut w kontakti

z worohami", a w zakoczeniu zapowiada: „Rarajucza ruka naro-

dnoj sprawiedliwosty powisne nad nikczemnymi hoowami
tych, szczo zo posijay". I obwieszczenie komendanta ,eszczija,

któremy wyej w caoci przytoczyli, skadajce win na Pola-

ków utrzymane jest w tonie wykluczajcera wszelkie powtpiewanie
co do odpowiedzialnoci tyche za niekarno zaogi. Wszystko
to kae przypuszcza, 1) e Profeta skorzysta z buntu onierzy
i wywoanej faktem tem konsternacji w koach rzdzcych ukra-

iskich i podsun wówczas im myl o rzekomej organizacji Po-
laków i dostarczy, albo zobowiza si rycho dostarczy spisu osób

majcych j skada, 2) e ju wówczas postanowiono krwawo

ai rozprawi ze zoczowskimi Polakami, a niezdecydowane si
tylko jeszcze na wybór sposobu wykonania zamiaru.

Wszake dugo si nie namylano. Czy i kiedy uzyskano zgod
eentralnego rzdu w Stanisawowie na zaprowadzenie sdów do-

ranych, róda, jakie mamy w rkach nic o tem nie wspominaj,
a Zoocziwskie Sowo z dnia 26. marca, które wszystkie rozpo-

rzdzenia rzdowe ogasza w swej czci urzdowej, w sprawie
tej tak wanej zachowuje kompletne milczenie, mimo, e dnia

tego wanie rozpoczy si nowe aresztowania mianowicie tych,

których ju nazajutrz miano postawi przed sdem doranym. Na
murach miasta ujrzano drukowane ogoszenia dopiero 31. marca,
lecz te wa.ciwie mówiy o czem innem. Charakterystyczne to

ogoszenie przytaczamy w caoci;

Okrana wojskowa Komanda Zoocziw.

OGOLOSZENIEI
Na wsi pogrozy z polskoj storony, zwerneni pid adresoju

aaszoho Narodu i Ukrainsk. Wastij ogooszuju:

za zranienie 1 Ukr. ownira welu rozstrilaty 5 Polakiw
bez zgladu na wik i po, a za ubijstwo 1 ownira 10 Po-

lakiw. — Na wypadok zaworusze kau zdesiatkuwaty

cic polskie nasielenie.

Ataman LYNIAK
Okr. komandant
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Jak wszystko, lak i owe pogróki ze- strony tak straszni*

steroryzowanego spoeczestwa polskiego by/y tylko .czczem wy-
mys/em bujnej fantazji Ukraiców, a moe tylko stwierdzeniem

polskiego przysowia, e „na zodzieju czapka gore". Ale nie
w tom rzecz. Ogoszenie Lyniaka zacytowalijmy dlatego, eby
stwierdzió, i wszelkie represyjne zarzdzenia wyjtkowe odnosiy
si jedynie do Polaków. Gdyby n. p. z jakiego powodu ludnoi
ruska lub ydowska wywoaa rozruchy, to za ich wybuch praw-
dopodobnie na mocy tego rozporzdzenia zostaaby zdziesitkowana
tylko ludno polska.

Jeeli sdy dorane tak samo byy zaprowadzone jedyni*
dJa ludnoci polskiej, to oczywicie pocó j byo naprzód ostrze-

ga, gdy chodzio przecie o gromadne jej wytpienie. Dlatego
te i zaniechano wszelkich w tej mierze ogosze.

Niespodziewanie wic rozpoczy si dnia 26. marca aresa-

towania trwajce i dni nastpnych. Wiele z tych osób byo jn
poprzednio raz, a nawet dwa razy wizionych; teraz ponownit
•powleczono ich do wizienia.

Oto wykaz aresztowanych, z kocem marca, co do których
udao si nam zebra niejakie dane:

1) Andfirs Franciszek ucze gimn. 1. 16, aresztowany 29.

marca pod zarzutem przynaleenia do tajnej polskiej organizacji,

przy ledztwie bity nahajami, zosta skazany na 5 lat cikiego
wizienia. Wywieziony do Strusowa doczeka si tam wyzwolenia
przez wojska polskie.

2) Bieniak Ludwik ucze gimn. 1. 16, aresztowany 28. marca

pod takiem samem zarzutem i równie* przy ledztwie bity naha-

jami zosta skazany na mier przez powieszenie. W drodze aski
zamieniono mu kar mierci na 10-letnie cikie wizienie.

3) Bieniak Jan, kierownik parowozowni, 1. 44, ojciec poprze-

dniego, uwiziony równie za rzekome przynaleenie do lajn«j

organizacji polskiej, zosta/ skazany na mier przez powieszeni*,

któr zamieniono mu nastpnie na 6-cio letnie cikie wizieni*.

4) P. Bielawska Zofja Genowefa, 1. 22, zostaa skazana oa

<imier, wyrok jednak nastpnie zagodzono i zasdzono j na kar
10-cio letniego cikiego wizienia.

5) Blumski Tadeusz, starszy zarzdca podatkowy, 1. 58,

aresztowany dnia 27. marca, w wizieniu godzony, zosta uwol-

niony dnia 19. kwietnia.

6) Brycki Godysaw, wony podatkowy, 1. 58, aresztoway
dnia 23. marca zosta uwolniony 8. kwietnia.

1) Ks. Czajkowski Marjan (po raz drugi) aresztowany pod
zarzutem zdrady stanu, zosta uwolniony 5. kwietnia
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8) Ks. Czajkowski Wincenty, praat, aresztowany równie po
raz drugi i pod tem samem zarzutem, po uwolnieniu w dniu 5.

kwietnia zosta/ internowany do dnia 18. kwietnia.

9) Czechowska Jadwiga naucz, muzyki, 1. 25, (bliszych da-

nych nie posiadamy).

10) Czepielewski Zdzisaw, kelner, 1. 21, rozstrzelany dnia

27. marca.

11. Czepielewski Leon, sdowy pomocnik kancelaryjny, roz-

strzelany dnia 27. marca.

12. Dbicki Adolf, urzdnik ruchu, 1. 32, rozstrzelany dnia

27. marca.

13) Dbiski Tadeusz, dyrektor cukrowni w Kreszczatiku,

hyiy kapitan wojsk austr., 1. 42, zasdzony na kar mierci przez

powieszenie, któr zamieniono na 10-cio letnie cikie wizienie.

14) Dubas Mieczysaw, ucze 7. fcl. gimn. 1. 19, zosta zas-
dzony na 10 lat cikiego wizienia.

15) Drgiewicz Antoni, sdzia apelacyjny 1. 61, aresztowany
pod zarzutem przynaleenia do tajnej polskiej organizacji, prowa-
dzony by wraz z on na zamek pod eskort 2 onierzy pod bagne-
tami i sieranta z nahajk i rewolwerem. W kancelarji sdu
doranego by wiadkiem bicia robotników kolejowych przez por.
mura i onierzy. Wszelkich rzeczy, jakie z sob zabra z domu,
nawet tytoniu, zosta pozbawiony podczas rewizji dokonywanej
w kancel. komendanta Florencowa przez dozorc Sagatego. W kani

przeznaczonej dla 6—8 osób, miecio si 19 winiów. óek
byo tylko 2 z goemi siennikami. A do zastanowienia sdów
doranych nie pozwolono mu donie ani jedzenia, ani pocieli, ani

bielizny.

16) Drgiewiczowa Antonina z Pasiecznych, 1. 56, ona po-

przedniego, aresztowana za prowadzenie kuchni dla zamiejscowych
internowanych wzgldnie uwizionych, bya wraz ze sw równie

uwizion sug wiadkiem katowania w. pam. Rudolfa Iowskiego.
Uwolniona 29. kwietnia.

17) Drzewski Tadeusz, naczelnik Sdu pow. w Zborowie.

1. 38, aresztowany pod zarzutem naleenia do tajnej organizacji
zosta umieszczony w celi wiziennej wraz z pospolitymi zbrodnia-

rzami, którzy si nad nim zncali.

18) Doga Micha, wony sdowy, 1. 54, aresztowany dnia

28. marca pod zarzutem rozszerzania pism i broszur polskich.

Przy ledztwie katowany nahajami otrzyma 50 plag, przyczem
zatkano mu usta skrwawion chustk. Z wizienia uwolniony
dnia 2. maja.

19) Feliski, naczelnik stacji kolejowej przywieziony z Brodów.
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20) Gasz3róski Józef, kupiec, aresztowany dnia 27. marca

rano, zosta poddany przs/uchania dnia 31. marca. W czasie

ledztwa bito go nahajami a do utraty przytonmoci. Ocucony
usysz/ tylko alow&i „do z niego, bo dosta/ 50". Nastpne
przeshichnie nastpi/o dopiero po piciu tygodniach.

21) Gawlikowski Wadysaw, absolwent gimn. L 20, areszto-

wany 27. marca pod zarzutem przynaleenia do tajnej polskiej

organizacji, po skatowaniu w ledztwie zachorowa i z tego powodu
zosta? uwolniony z wizienia dnia 25. maja.

22) Gawlikowski Czes/aw, ucze gimn. .1. 17, aresztowany
wraz z bratem pod tem samem zarzutem i podol)nie jak on ska-

towany, w dniu uwolnienia brata zosta/ odwieziony do szpitala
z powodu cikiej choroby.

23) Gay Józef, sdzia okrgowy 1. 54, (po raz drugi) aresz-

towany 1. kwietnia pod zarzutem dopuszczenia si zbrodni zdrady
stanu, z braku wszelkich dowodów uwobiiony 18. kwietnia.

24) Górak Jan, wony sdowy, 1. 60, aresztowany dnia 27.

marca, otrzyma/ przy ledztwie nieznan ilo nahajek, poniewa
dwukrotnie straci/ przytomno. Pierwszy raz omdla/ po 50-tej

nahaj ce. Za ca/e poywienie otrzyma/ troch czarnej fasoli rozgo-
towanej w wodzie i kawa/ek zeschnitego czarnego chlebsu

Wiziono go w celi mieszczcej 35 dezerterów, z których kilku

by/o chorych na tyfus i inne zakane choroby.

25) Herzog Juljan, ucz. VI. ki. gimn. aresztowany w nocy
z dnia 26. na 27. marca i tego dnia rozstrzelany.

26) Herzog Stefania, siostra poprzedniego 1. 24, dzi p. Goli-

czowa, aresztowana w nocy z 26. na 27. marca pod takim samym
zarzutem jak inni. W par godzin po mierci p. Juljana otrzy-
ma/a o niej wiadomo z ust komendanta stray wiziennej
os/awionego Florencowa w s/owach: „Wasz brat pijszo/ do
wiatoho Petra"

27) Ilowski Rudolf, 1. 21, kolejarz, aresztowany 27. marca
za rzekome naleenie do tajnej polskiej organizacji, zosta/ rozstrze-

lany dnia 29. marca.

28) Iykiewicz' Kazimierz, kolejarz, L 21, aresztowany 27.

marca, zosta/ rozstrzelany 1. kwietnia.

29) Jerzy Strzemi Janowski, w/aciciel Strutyna 1. 34,

uwiziony po raz drugi dnia 27. marca, stan/ przed sdem
doranym, który po ukoczeniu ledztwa odcs/a/ go sdowi polo-
wemu. Oskarony by/ o naleenie do polskiej organizacji wojsko-
wej, o u/atwienie ucieczki jecom polskim i urzdzanie w swyra
domu podejrzanych zgromadze, na których mia/a bywa m/odziet

polska i polscy oficerowie. Przeycia swe wizienne opisuje
w nastpujcy sposób: „W stosunku do udrcze, które przeszli

wspó/towarzysze, storturowani i zamordowani, udrczenia prze-
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szed/em mierne. Od 27. marca (czwartek) rano do 1. kwietnia

(wtorek) nie dosta/em ani je ani pi. Jak wszyscy, by/em zam-

knity w celi nieopalanej, z wybitemi szybami przy 8° mrozie,
bez slo/ka, bez /awki, bez tóek, bez szczypty s^omy. Brud i ilo
wszy przechodzi/a wszelkie pojcie. Dwóch czy trzech hidzi, de-

zerterów ukraiskich, zmar/o w celi na tyfns plamisty, Prócz
tortur moralnych, prócz syszanych przez cian jków bitych

nieludzko, prócz s/yszanych wieczorami salw i krzyków pod
oknem: „dobyj, dobyj, szcze yje", i prócz wymienionych wyej
udrcze fizycznych, innych nieprzechodzi/em".

30) Janowska z Walewskich Marja-Jehanne I-o voto hr.

Wielopolska, znana literatka, aresztowana na ulicy 28. marca,
zosta/a przes/uchana i stawiona przed sdem doranym dnia

1. kwietnia. Poniewa popoudniu tego dnia stracia przytomno
(wedle orzeczenia felczerów ukr. zachorowaa na meningitis) zo-

staa na rozprawie przeprowadzonej zaocznie oddana, podobni©
jak Jej m, sdow polowemu. Przyczyn choroby by prawdo-
podobnie silny wstrzs nerwowy wywoany widokiem sali sdowej,
na której cianach zbryzganych krwi, tkwiy kawaki ludzkiego
ciaa. Posadzka sali równie bya splamiona krwi. Widok len

i rozstrzeliwanie winiów we4ug wiadectwa ks. praata Wincen-

tego Czajkowskiego przyprawiy j o stan graniczcy z obdem.
Mimo choroby nie zezwolono Jej na korzystanie z wiktu domowego.

'

31) Jarzbski Franciszek, zwrotniczy kolejowy, aresztowany
dnia 27. marca, wraz z w. pam. Iowskim, zaraz przy wstpieniu
w progi wizienne bity przez oficera ukr. za to, e nosi „macie-
jówk". (w. pam. Iowski równie za to samo bity przez oficera

otrzyma, tak potny cios w twarz, e mu warga pka). Podczas

ledztwa otrzyma od nieznanego sobie porucznika 4 ciosy w go-
w. Widzia potwornie skatowanych w. p, low.skiego, Slarkla,

Saemberskiego, Niecia, obu Gawlikowskich, Kornikowskiego, Mace-

doskiego i w. pam. Wolskiego, któremu nawet palce u rk
poamano.

32) Klisiecki Andrzej, prof. gimn. 1. 65, aresztowany dnia

27, marca pod zarzutem naleenia do tajnej polskiej organizacji.

Po przesuchaniu przez dawnego swego ucznia Konaszewicza
zosta uwolniony dnia 2. kwietnia. W celi wiziennej musia

sypia na goej pododze.

33) Kopacz Franciszek, telegrafista kolejowy, 1. 25, areszto-

wany dnia 29. marca po przeprowadzeniu w jego domu grunto-

wnej, a bezskutecznej rewiqi, w czasie której ojca jego zoonego
chorob wyrzucono z óka, oskarony by o przenoszenie listów

do Lwowa, przechowywanie zakopanej broni i amunicji, jakkolwiek

adnego faktu w czasie ledztwa mu nie udowodniono. Po prze-

byciu rónych cierpie w wizieniu zoczowskiem. kture dzieli

wraz z w. p. witkiem, zosta wywieziony do Sokala, gdzie

by internowany do dnta 21. maja.
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Szczególnem okruciestwem wzgldem polskich winiów
odznaczali si komendant Florenców i dozorcy Sagaty i Medyski,
którzy wysilali swe mózgi, by tylko zwikszy fizyczne i moralne
katusze winiów.

34) Korczyska-Sas Olga, lat 24, aresztowana dnia 28. marca
pod zarzutem naleenia do tajnej polskiej organizacji. Z braku

nietylko dowodów, ale nawet poszlak uwolniona dnia 16. kwietnia.

35) Kornikowski Stanis/aw, zwrotniczy kolejowy 1. 20, areszto-

wany dnia 26. marca pod zarzutem przynaleenia do tajnej pol-
skiej organizacji, podczas ledztwa policzkowany przez porucznika
Kantora, nastpnie -

bity w celi nahajami by/ te wiadkiem
skatowania innych wspówiniów (vide dokumenty), Wywieziony
przy wymarszu wojsk ukraiskich ze TJoczowsl, zdoa/ uciec

z pod Trbowli.

36) Kruczkowski Józef, dyrektor kanceL sdowej L 48, areszto-

wany 27. marca 1919 r. pod zarzutem naleenia do tajnej polskiej

organizacji, po przesuchaniu, które miao miejsce dnia 9-tego

kwietnia, oddany do dyspozycji sdu polowego. W czasie pobytu
w wizieniu zmuszano go do wynoszenia kubów z nieczysto-
ciami i kaem wród drwin dozorców i onierzy.

37) Kryczyski Wadysaw, dyr. gimn. 1. 51, aresztowany
dnia 27. marca pod zarzutem naleenia do tajnej polskiej orga-

nizacji. Podobnie jak prof Klisiecki po przesuchaniu przez Kona-
szewicza uwolniony dnia 2. kwietnia. W czasie wizienia móg
spa tylko na stole.

38) Macedoski Józef, kolejarz, 1. 52, aresztowany dnia 27.

marca pod zarzutem jak innL Trzykrotnie katowany otrzyma za

kadem razem po 100 bykowców i zapad w chorob. Mimo

niej nie chciano go ani do szpitala przewie, ani te przewie-

zionego ju tam przy cofaiiiu si wojsk ukraiskich na miejscu

pozostawi, W obu wypadkach przysza mu z pomoc tylko

energiczna i stanowcza interwencja urzdujcych lekarzy Polaków
Dra Golicza i Dra Bilowickiego.

39) Macedoski Franciszek, kancelista sd. L 27, aresztowany
dnia 26. marca pod zarzutem naleenia do kóka nihi listycznego (!).

Nastpnego dnia w czasie przeprowadzania go z kancelarji sdu
doranego po przesuchaniu do celi wiziennej, zbity kolbami

przez dwu nieznanych odaków ukraiskich, dozna cikiego
uszkodzenia ciaa, wskutek którego do dnia dzisiejszego nie odzyska
dawnych si. Spa musia na goej pododze, a straw podawano
zupenie niemoliw. Na interwencj prezydenta Sdu Dzerowicza

zosta zwolniony w poowie maja.

40) May Karolina, suchaczka III. r. akademji rolniczej

w Dublanach, aresztowana 27. marca pod zarzutem naleenia do

tajnej organizacji polskiej, wyrokiem sdu polowego, któremu sd
dorany spraw odstpi, uwolniona zostaa dnia 14. kwietnia.

4
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41) Mazurek Stanistew, acze VII. kL gimn. 1. 20, areszto-

wany dnia 28. marca przeby/ na równi z innymi przed mierci,
która nastpi/a dnia 1. kwietnia, straszne tortury bicia.

42) Michalewski Rafa^, officja/ sdowy, 1. 50, aresztowany
dnia 27. marca pod zarzutem naleenia do organizacji, a uwol-

niony 9. kwietnia, nie zdo^a/ równie unikn bicia. Za odezwanie

si do dozorcy Sagatego w jz. polskim otrzyma 25 nahajek.

43) Dr. Mittelman Izaak, adwokat L 55, aresztowany dnia
28. marca pod zarzutem naleenia do tajnej polskiej organizacji.
Zarzut ten ukuto tylko na tej podstawie, e Dr. Mittelman nale/
swego czasu do komitetu protestujcego przeciw oderwaniu Chem-
szczyzny od Polski. Po przesuchaniu przez sdziego Konaszewi-
cza po piciu dniach uwolniony. W wizieniu utraci zoty
acuszek, który mu zabra por. Florenców.

44) Muller Ludwik, fotograf 1. 26, aresztowany dnia 27.

marca pod zarautem naleenia do tajnej polskiej organizacji
i podburzania zoczowskiej zaogi po koszarach. Z braku wszelkich

dowodów uwolniony przez sd polowy w poowie kwietnia.

45) Nie Marjan inynier kolejowy w Tarnopolu, 1. 35,

aresztowany dnia 27. marca pod zarzutem naleenia do tajnej

polskiej organizacji i dziaania na szkod pastwa ukraiskiego,
a ,za dowód poczytano fakt, e w. p. M. Nie dnia 18. lutego
1918 r. wypowiedzia w sali Sokoa zoczowskiego w czasie wiecu

mow protestujc przeciwko pokojowi brzeskiemu, i e koleja-
rzom usunitym z powodu niepodpisania deklaracji ze suby da
poyczk w wysokoci 5000 K. Z tego powodu dnia 1. kwietnia

po okrutnych mczarniach zosta rozstrzelany.

46) Nowakowski Piotr, naczelnik stacji 1. 51, aresztowany
w nocy z 26. na 27. marca, a nastpnej nocy ju po strasznych
katuszach rozstrzelany.

47) Obertyski Kazimierz, In. 1. 44, aresztowsmy dnia 28.

marca pod zarzutem naleenia do tajnej polskiej organizacji do

komisji werbunkowej i organizacyjnej, dwukrotnie zdoa uwolni

si od bicia przekupiwszy por. Florencowa, wreszcie dnia 30.

kwietnia odzyska wolno.

48) Onyszkiewicz Mieczysaw, pomocnik kancel. 1. 18, aresz-

towany 27. marca pod zarzutem naleenia do spisku otrzyma
w wizieniu 75 nahajek i odby przymusow 6-cio dniow
godówk.

49) Petryszyn Micha, zwrotniczy 1. 39, aresztowany dnia 27.

marca pod zarzutem naleenia do tajnej polskiej organizacji,

w wizieniu bity nahajk* i po twarzy, zosta uwolniony dopiero
23. maja.

50) Pieniek Wadysaw kpt austr. armji, 1. 34, aresztowany
26. marca, jako domniemany dowódca polskich powstaców.
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«(Dzieje jego pobytu w wizieniu zamknite w zeznaniu umieszcz-
nem wród dokumentów).

51) Podgórski Juljusz akademik, 1. 21, aresztowany w nocy
z 26. na 27. marca, a nastpnej nocy po przecierpieniu strasznych
mk rozstrzelany.

52) Podgórski Zygmunt, nauczyciel, I 47. aresztowany dnia
27. marca pod zarzutem zbrodni zdrady stanu. W wizieniu naj-

dotkliwiej dokucza mu gfód i wszy, nie mówic jul o cierpieniach

moralnych. Po przesuchaniu protokolamem odzyska! wobo
dnia 9. kwietnia.

53) Przybysawska Helena, ona starosty 1. 40, uwiziona
dnia 27. marca, w cztery dni póniej uwolniona, nie dowiedziaa

si nigdy, pod jakim zarzutem j aresztowano, a jak bez powodu
utracia wolno, tak te bez przesuchania j odzyskaa.

'54) Raczyski Feliks, rzdca majtku Bwtków, agronom,
1. 28, aresztowany rzekomo w skutek podejrzenia, e dostarcza

kartofli oddziaom polskim formujcym si na tyach ukraiskiego
frontu (!). Uwolniony 25. kwietnia.

55) Romaski Rafa, zarzdca folwarku w Busku, 1. 44,

aresztowany dnia 21. marca pod zarzutem ukrywania i dostar-

czania amunicji wojsku polskiemu. Umieszczono go w celi wi-
ziennej wraz z pospolitymi zbrodniarzami i chorymi na tyfus.W czasie czstych przesuchiwa groono mu mierci. Uwolniono

go wreszcie z braku jakichkolwiek dowodów 24. maja.

56) Sawicki Micha, notarjusz w Zoczowie, 1. 76, (Zoocziw-
skie Sowo mylnie podao wiek p. Sawickiego okrelajc go na
lat 65), aresztowany dnia 27. marca pod zarzutem naleenia do

tajnego kóka nihilistycznego (!!!)• Sdziwy starzec, nieludzko ka-

towany straci wskutek bicia such na kilka miesicy. Sama
bezsensowno zarzutu wiadczy o najznpeniejszej jego niewin-

noci. Przyczyny przeladowania i zadawanych mu mk nie

trudno dopatrzy si w prywatnej zemcie jednego z czonków

sdu doranego Stefana Dobijaskiego, który bdc jego koncy-

pientem z powodu, nietaktownego obchodzenia si z klientami

zosta przez niego wydalony. (Szczegóy katuszy w zbiorze

dokumentów).

57) Stefanowski Micha, adjunkt kolejowy, L 35, uwiziony
dnia 27. marca pod zarzutem naleenia do tajnej organizacji,

tego dnia w nocy po przebyciu strasznych mk rozstrzelany.

58) Stpie Wodzimierz, prof. gimn. 1. 68, aresztowany (po
raz drugi) dnia 27. marca pod zarzutem naleenia do tajnej

polskiej organizacji, podobno zosta skazany przez sd dorany
na mier, która miaa nastpi dnia 3. kwietnia, lecz zastano-

wienie sdów doranych uratowao mu ycie.

4*
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58) Stpieniowa Marja, ona poprzedniego, aresztowana
w ttn samem dniu i o to samo obwiniona, przez ca2y czas

trwania sdów doranych g/odzona, zostaa uwolniona dopiero
w maju dla pielgnowania chorego na tyfus syna. Przez towa-

rzyszki wizienia zwana przez sympaj „nasz przeorysz" z po-
wodu nak/aniania ich do modlitw za wszytkie niewinne, a tak
strasznie cierpice ofiary.

60) Stpie Tadeusz, ucze gimn. 1. 18,
"

aresztowany pod
zarzutem takiem samem jak rodzice, w wizieniu morzony godem
zapad na tyfus

— zosta/ uwolniony w maju. — Oioroba nie

uwolnia go od zncania si nad nim kluczników.

61) Stpie Stanis<taw, ucze gimn. 1. 15, uwiziony jak ro-

dzice i brat, przeniós katusze ledztwa i g/odu.
'

62) witek Stanisaw, kolejarz 1. 44, aresztowany 28. marca

pod zarzutem naleenia do tajnej organizacji, po niedajcych si
opisa katuszach, które popchn/y go do usi/owania zadania sobie

samemu mierci przy pomocy brzytwy, zgin/ mczesk mierci
rozstrzelany dnia 29. marca.

63) Szemberski Franciszek, konduktor, aresztowany w nocy
z 27. na 28. marca wraz z 4 brami (jednego z nich aresztowano
w Tarnopolu) w czasie ledztwa bity hyl nahajami a do utraty

przytomnoci, co nastpi/o po.50-tej pladze. Sd dorany skaza/

go na mier przez powieszenie, a w drodze /aski przez rozstrze-

lanie, przy u/askawieniu przez okrgowego komendanta zamieniono
mu t kar na 10-cio letnie cikie wizienie.

64) Szemberski Karol (bliszych wiadomoci dokumenty,
któremi rozporzdzamy, nie dostarczaj).

65) Szemberski Jan (równie o losach jego w czasie ledztwa
i wizienia nic dokumenty nie mówi).

66) Szemberski Edward, krawiec 1. 27, aresztowany 27. marca
i tego dnia po torturach okropnych rozstrzelany.

67) Szemberski Adam, przesuwacz kolej. L 20, aresztowany
w Tarnopolu 27. marca za rzekome naleenie do tajnej organi-

zacji polskich kolejarzy, podobnie jak brat Edward skatowany

przy ledztwie, wieczorem tego dnia peniós/ mier mczesk.
68) Suszko Antoni, chory W. P. L 38, uwiziony dnia 27.

marca jako rzekomy tajny organizator oddzia/ów wojskowych
polskich, prócz grób rozstrzelania i bicia nie spotka/ si z innemi

represaljami. Z braku jakiegokolwiek dowodu po kilkunastu dniach

zosta/ wypuszczony z wizienia,

69) Stepan Ferdynand, kowal z Sassowa, aresztowany dnia.

28. marca otrzyma/ przy ledztwie 75 nahajek.

70) Terlecki Wincenty, budowniczy, L 31, uwiziony 27.

jnarca za rzekome przynaleenie do tajnej pólskij organizacji po
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17 dniach zosta/ uwolniony. W ledztwie grobami bicia i ros-

strzelania starano si zmusi go do przynania si do winy.

71) Wikarski Jerzy, waciciel dóbr 1. 28, aresztowany (po
raz dragi) dnia 27. marca jako rzekomy gówny inicjator spisln.
Po jednomiesicznem wizieniu zosta/ uwolniony.

72) Zacharjasiewiczówna Stefanja, córka kupca i wac. real-

noci miejskiej, L 22, (obecnie p. Hamplowa) aresztowana dnia
27. marca pod zarzutem naleenia do tajnej organizacji polskiej,
zosta/a przesuchana przez sdziego ledczego dopiero po zasta-

nowieniu sdów doranych i bez podania powodów uwolniona
13. kwietnia.

73) Zakrzewska ZoQa, córka prokuratora 1. 18, uwiziona
po rewizji dokonanej w domu jej rodziców, w czasie której zna-

leziono u niej wierszyk, za który poniós srogie katusze i mier
w. p. Ludwik Wolski

Przytoczony spis obejmuje tylko te osoby, które albo wskutek

odezwy zoczowskiej Organizacji Narodowej nadesay nam infor-

macje dajce si sprawdzi podobnemi informacjami ze strony

wspówiniów lub dokumentami, albo te te, o których mówi
same dokumenty. Nie jest to wic spis dokadny. Nie podejrzane

chyba o szowinistyczn stronniczo ródo, Zoocziwskie Sowo
ustala liczb osób, którym sd dorany wyto«zy proces cyfr 148.

Trudno ustali ski'ad Sdu doranego. W pierwszem dniu

t zn. 27. marca przewodniczy rozprawie kapitan Feszczur, funkcje
referenta prawniczego peni zdaje si Konaszewicz, w skad sdu
wchodzili: porucznik ur, porucznik Kantor, chory Makitra,
zeznania protokoowa Gereczka, a obron prowadzi Dr. Droho-

mirecki, adwokat zoczowski (starorusin). Inne dokumenty wymie-
niaj oprócz dopiero cytowanych jeszcze Stefana Dobrjaskiego
który przewodniczy sdowi doranemu w dniu 29. marca, Dra

Krywuckiego, niejakiego Szawa, Tuczapskiego, Batarowicza (ku-

zyna starosty), Bezpalk i Olszanieckiego.

Okropne to nazwiska — ale okropniejsze od nich urzdo-
wanie ich wacicieli.

Dokumenty z polskiej strony pochodzce, a niektóre z nich

majce niewzruszaln warto, ka zgodnie przypuszcza, e nie

na podstawie dochodze ledczych, nie na podstawie naleytego

przesuchania oskaronych, a wreszcie rozprawy i swobodnych
zezna wiadków ustalano win i przystosowywano kar, lecz

przeciwnie: win ustalaa tajna denuncjacja, do niej i do osobis-

tych uraz dostosowywano wyrok, a do zamierzonego wyroku
ledztwo. Wedle wszelkiego prawdopodobiestwa wyrok wyprze-
dza protokó zezna, którego oskaronym ni wiadkom nie odczy-

tywano, ani nawet do podpisania nie dawano — ba — nie

twidia go nigdy kancelista Fedorczuk, przez którego rce wszystkie
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akta sdu doranego i polowego przechodzi/^. A bodaj czy nie^

przed wystylizowaniem wyroku przystpowano ju do jego wy-
konania.

Przypatrzmy si przebiegowi dnia 27. marca 1919 r. O godz.

9-tj rano 20 o/nierzy pod kierunkiem komendanta miasta Jano-
wicza poczyna kopa obok cmentarza dwa wielkie doy i prac
t kontynuuje do godz. 10 '/s w nocy. Oko/o godz. 3-ciej po pou-
dniu na dziedziniec wizienny zajedaj fury po trupy tych, któ-

rych jeszcze nie osdzono, a czciowo nawet nie przesuchano.
Osdzeni oni wprawdzie ju dawno, moe na tydzie przedtem,
ale tylko w sumieniu sdziów, zaocznie, na podstawie oskare
prowokatorów. Ich samych dotd nie pytano, przesuchania tocz
si dopiero równoczenie z przygotowaniami do ich umiercenia.
aden z oskaronych nic nie wie nie tylko o jakimkolwiek spisku,
ale nawet o jakiejkolwiek istniejcej organizacji, a przecie wród
nich s nieletnie dzieci, szesnastoletnie chopcy, którzy z czem-
kolwiek bodaj dwóch, bodaj jeden, musieliby si wygada przy

zrcznem badaniu, gdyby co wiedzieli. Ale pytania zadaje im si
bahe, ogólnikowe, które nie pozwalaj nawet da odpowiedzi
innej, prócz tej: „nie wiem". Jake przeto ustalon z góry przez

sdziów win udowodni, aby móg by wykonany postanowiony
wyrok? Trzeba zmusi oskaronych, aby mówili to, czego sobie

sdziowie ycz. Wic bykowce z trzema wpicionemi drutami

to uskuteczni. Rzecz znamienna, — najbardziej katuje si tych,

których si postanowio ukara mierci. A wic w. p. witek
otrzymuje w ledztwie 400 plag i wychodzi po nich ze zaman
doni, w. p. Starkel otrymuje 260 plag, w. p. Nie 200, o innych
ofiarach nie wiemy, ile plag otrzymay, ale wiemy z tak wanego
dokumentu, jak protokó exhumacyjny i liczne stwierdzenia wiad-

ków, e i oni nie mniej od tamtych opuszczali sal przesucha
zmasakrowani. N. p. z w. p. Ludwika Wolskiego kawaki ciaa

wprost odpadaj wedug wyraenia jednego z wiadków, a palce
u rk ma poamane, mimo, e do zarzuconej mu winy autorstwa

wierszyka, odrazu si przyzna. Wróciwszy do celi wiziennej pada
na progu z utraty si; w. p. Nowakowski odziey wierzchniej
z siebie zdj nie moe bez pomocy wspówiniów. Dlaczego to

pastwienie si nad nimi, cho zarzuty ich obarczajce nie s
wcale powaniejsze od tych, jakie spoczyway na innych, któr-ych

agodniej traktowano? Na p. Wadysawie Pieniku spoc/ywa za-

rzut, e mia by upatrzonym przez powstaców na wodza,
a przecie jego, kap. abckiego, kap. Dembiskiego zupenie si
uwalnia od kary cielesnej. Dlaczego ? Z prostej przyczyny,

— ich

nie przeznaczono z góry na mier. Ale nie brak i innych dowo-

dów, e sdziowie kierowali si tylko z góry powzitem postano-
wieniem. Porucznik Malinowskij ju w chwili aresztowania zapo-
wiada p. Symowej, e jej mowi papierosów ju nie bdzie
trzeba, naczelnik stacji Jurkiewicz na tydzie przedtem zapowiada.
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e kolejarze, którzy odmówili shiby, nigdy jut do niej nie

powróc i robi z góry zabiegi, by lubianego przez si w. p.

Stefanowskiego, który zdaje si jedyny zrozumia/ dobrze sowa
naczelnika, uratowa od grocego mu losu. — onierze nawet,
dozorcy, z góry równie zapowiadaj, e dzi bdzie si rozstrze-
liwa Polaków. Mord to z premedytacj^ powzity, a nie kara na

wyroku sdowym oparta.

Og/oszone przez Zoocziwskie S/owo t zw. „Czorni doku-

menty" zawierajce rzekome protokoy zezna poczynionych przez
skazaców i wiadków, drukujemy wród dokumentów, lecz nie
dla ich wiarygodnoci i wartoci, bo nie mog jej mie wiadectwa
wydobyte torturami. Józef Macedoski otrzymuje 500 plag, bracia

Gawlikowscy po 130, Kornikowski 150, Jan Frit 75, Mieczysaw
Onyszkiewicz 60, a pp. Gaszyski, Stepan, Fr. Szemberski, Doga,
Górak i t. d. po 50. Drukujc wic owe „czorni dokumenty", czy-
nimy to tylko ze wzgldu na sumienno historyczn, na ch
uniknicia zarzutu stronniczoci, a wreszcie i na to przekonanie,
e suszna sprawa wiata nie moe si obawia.

Ale idmy dalej. Wieczorem, gdy wszystko do pomordowania
ludzi i do pochowania ih ju przygotowano zbieraj si — sdzio-
wie na rozpraw. A ta rozprawa majca zadecydowa o yciu lub

mierci 16 ludzi wzitych w tym dniu pod sd, jake krótko trwa?
Po jej za ukoczeniu gosowanie nad wyrokiem, spisanie pismem
maszynowem wyroku przeciwko 16 ludziom, spisanie jego moty-
wów — ba — nawet zatwierdzenie jednych, a zagodzenie dru-

gich wyrokó.w przez komendanta okr. Lyniaka — wszystko to

razem zaatwia si w cigu niepenej godziny. Niektóre wiadectwa

gosz nawet, e midzy ukoczeniem rozprawy, a ogcszeniem
wyroku upywa zaledwie kilkanacie minut.

Wyrok skazuje wszystkich podsdnych na kar mierci,
siedmiu jednake uaskawiono. Maj wic w tym dniu zgin:
Edward Szemberski, Piotr Nowakowski, Adolf Dbicki, Micha

Stefanowski, Alfred Sym, Jerzy Podgórski, bracia Czepielewscy
Leon i Zdzisaw i Juljusz Herzog.

Na 10-cio letnie cikie wizienie zamienia si kar mierci

p. Michaowi Sawickiemu, Ludwikowi Bieniakowi, Franciszkowi

Szemberskiemu, Wadysawowi Pienikowi, Ludwikowi abckie-
mu, Zofji Bielawskiej i Tadeuszowi Dbiskiemu.

Na wyspowiadanie dziewiciu skazaców przeznacza si
kapanowi zaledwie 15 minut, a po ukoczeniu spowiedzi pozwala mu
si na towarzyszenie im na miejsce stracenia dopiero po trzech-

krotnej probie.
Przez pomyk wyprowadzono tym razem wraz z dziewi-

cioma skazanymi take Mieczysawa Onyszkiewicza, ucznia gimn.,

który o mao tej pomyki nie przypaci yciem. Skazacom,
z których komendant wizienia Florenców wraz z dozorc Sagatym
pozdzierali ju paltoty lub futra, kazano si ustawi wzdu wy-
sokiego okopu zamkowego. Za nimi stan^o omnastu onierzy
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z karabinami gotowemi do
strza/ij. Z/owrogo musia/y wyglda

kontury ich sylwetek wród ciemnej nocy rozjanionej tylko nieco

blaskiem latar czy pochodni — Skazani uklkli, by przed mierci
wraz z swym kap/anem zmówi — ostatnie w yciu — „Zdrowa
Marjo" Gdy doszli do s^ów nabrzmia/ych alem, ale zarazem

serdeczn i»pe/n ufnoci rezygnacj: „i w godzin mierci naszej",

rozlega si g/os komendanta — salwa,
—

i dziewi ofiar pada
na ziemi — na t ziemi, której biernem oporem broni»*y za

iycia przed szponami uzurpatorów.
onierze le strzelali. Par ofiar trzeba by/o dobija. Poje-

dyncze strza/y dokonuj wic reszty, a poniewa strzelano zbliska

kulami gatunku dum-dum, z rozbitych czaszek dwa mózgi wypa-
daj na ziemi, które rano zakopuje dozorca Ko/odnickij.

— Kap/an
prosi o pozwolenie na odprawienie modlitw pogrzebowych — nie

wolno — bo oprawcom si spieszy.

Rozpoczyna si wród cieni nocnych praca szakali. o/nierze

zdzieraj z trupów odzie i obuwie jako nagrod za swój szlachetny

trud, ukadaj trupy na podjedajce furmanki, okrywaj je

jakiemi -p/achtami, sadowi si na nich i cieszc si, e „dobre
na lachach sedyty" ruszaj w stron cmentarza.

Taki sam przebieg prawie ma dzie 29. marca, z t rónic
e w miejsce dziewiciu ofiar ginie tylko cztery: Adam Szember-

ski, Jujusz Starkel, Rudolf Uowski i Stanis/aw witek. Przed

mierci przyjmuj jeszcze komunj w. wed/ug obrz. gr. kaL

z rk kapelana wiziennego, z powodu braku komunikantów

wedug obrz. aciskiego. Podobno te po odejciu polskiego ka-

pana, pozwolono urzdowemu kapelanowi odprawi po rusku

mody pogrzebowe. — I tym razem 13 pojedynczemi strzaami

trzeba byo poprawi rezultat salwy.

Akt tracenia z dnia 1. kwietnia wzbogaca rozgrywajc si
tragedj jcdnem dramatycznem momentem. Gin w tym dniu

Marjan Nin, in. kolejowy z Tarnopola, którego listy przedmiertne
do rodziny zamieszczamy wród dokumentów, Kazimierz Iykiewicz,
lat 21, który jako mody chopiec wstpiwszy w roku 1914 do

tworzcych si legionów (6. puk piechoty) odby ca kampanj
wojenn, i wanie powróci w progi rodzinne z Wgier, gdzie
wraz z caym swym pukiem by internowany, dalej Stanisaw

Mazurek, ucze gimn., a jako czwarty w. p. Ludwik Wolski, syn
inyniera i waciciela majtku Perepelniki w powiecie zborowskini.

Po ukoczeniu szkoy redniej powici si w. p. Wolski stu-

djom agronomicznym w Dublanach, a r. 1918 zastaje go jut na

stanowisku komisarza ziemskiego.

Wychowany w atmosferze domu rodzicielskiego, przesiknitej
nawskró najpikniejszemi tradycjami rodzinnemi i tchncej j?or-
cem umiowaniem ojczyzny jakote chci suenia jej choby
kosztem ofiary z wasnego ycia, przedstawia osob sw najszla-
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chetniejszy typ polskiego m/odzieca z owym gestem prawdziwej
rycerskoci wobec wroga i wobec kobiety. Bogato uposaony du-

chowo, peen polotu poetycznego, tworzy pikne wierszyki,
owiane zawsze jakiem serdecznem ciepem przywizania do

rodzinnej ziemi, do ojczystego domu (n, p, wiersz ogoszony
w Kalendarzu Sowa Polskiego z r. 1921 p. L „Perepelniki"

odznaczajcy si istotnie pikn form i dobrze charakteryzujcy
idea yciowy modego poety).

W murach wiziennych, przepojony gorycz z powodu utraty

irolnoci, zapewne dla skrócenia nudów, nie dla jakiejkolwiek

pretensji literackiej, o czem wiadczy zreszt wymownie zanied-

bana nieco forma, pisze wiersz, w którem niedwuznacznie pitnuje
warto moraln niektórych zoczowskich przywódców ukraiskich,
ale równoczenie siga i gbiej, i wskazuje na fasz tkwicy na
dnie rozpocztego ruchu ukraiskiego. Utwór ten, poruszajcy
spraw tak aktualn, rycho przedosta si po za mury wizienne
i kry w do licznych odpisach po miecie. Znaleziony podczas
rewizji w jednem z polskich domów, sta si przyczyn mierci

swojego autora, którego za obraz majestatu Ukr. Naród. Republiki

postawiono przed Sd dorany. Po usilnych staraniach udao si
nam zdoby jeden odpis, niestety w dwu miejscach w czternastej
zwrotce zdefektowany, lady oówka bowiem zatarte w tych miej-
scach nie pozwalaj si odczyta. Niej podajemy go w takiej

postaci, w jakiej go otrzymalimy:

~
- L

'

III.

Cay wiat si dzisiaj zmienia, W sposób zgoa barbarzyski
Dzi wolnoci wita era, Obalili Mickiewicza;

Bo w myl samostanowienia Zna, e naród ukraiski

Los swój kady sam wybiera! Oo kulturnycti si zalicza!

Byli Niemcy i Moskale Pobili szyldy w Zoczowie

Czowiek siedzia u komina! Niecli wiat cay gowy zgina

Dzisiaj siedzi w kryminale Bo ju kady teraz powie
Bo »woskresa Ukraina*. »Tut istinna Ukraina*

n. IV.

Biedak, czy te gruba ryba Stasiuk!, Ciokany, Wani
Wszystkicti pod klucz si zamyka Dzi pracuj niestrudzenie

Wnet za internuj ctiyba Same notoryczne dranic

Co drugiego nieboszczyka Napycliaj swe kieszenie.

I nie puszcz go do nieba Dr, co wlezie róne >wastyc
A da okup za rodzina Byda, zbia, bulby, sina

Bo >na wijska iroszy treba*, Treba szcze szczo wlize krasty.

Gdy >woskre8ta Ukraina*. Doki oc wmre Ukraina
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Chop do wojska bez prynuki

Z tak garnie si ochot,
Ze mu w . . . . plecy sypi buki

By by mniejszym pattjot.

I jak kochajca maty

Rózg cnoty uczy syna

Jak dzi kmiotek bierze baty

»By znaw, szczo to Ukrainac!

VI.

Raz rozchodzi si nowina:

Ukraicy nos do góry!

Lepiej si nam dzia poczyna

Przysza pomoc od Petlury!

Ruskie czapy i szynele...

Co za wygld! co za zmiana!

Otiesz wspiera nasze cele

Naddniprjaska Ukraina!

VII.

Lecz gdy kto w rosyjskiej mowie

Takiego spyta Moskala,

On podrapie si po gowie
>Ta ja rodom z pid Sokalac

Da Petlura sto szyneli

A rekruta Hayczyna
Tak to si
Tak i... (bud?) Ukraina

vni.

Dm si wszystkie diejatele

O wietnej marzc karjerze,

Jak kucharka, gdy w niedziel

W sukni Pani si przebierze.

Lecz niestety na dzie drugi

Wróci stara spódniczyna!
Wszak podobn do tej sugi

Jest dzisiejsza Ukraina.

IX.

Lecz jof dosy, dosy tego!

Rydiy koniec jest sdzony
Za jaówki Bylickiego>)

I za shabienie Iwony^).

Dnia wolnoci, gdy doiyjem
Wnet pojedziem do Strutyna

Czas zapiewa ju >requiem<
»Wie umera Ukrainac.

Ostatnie dwie zwrotki wiadcz, e wierszyk przeznaczony

hyl dla przyjació, i e autor celów agitacyjnych nie mia wcale
ne oka. Mimo to sd dorany skaza go za na mier, i tak dnia

1. kwietnia stan nieszczliwy autor wraz z towarzyszami nie-

doli na miejscu stracenia.

Gdy po modlitwie z kapanem mia ju rozbrzmie gos komen-

dy, w. p. Wolski w którym przebyte tortury fizyczne nie zdoay za-
ma ducha i w którym teraz w obliczu mierci zagray resztki nieprze-

lanej jeszcze zupenie rycerskiej krwi, zwróciwszy si do towarzyszy,

wzywa ich, by miao, jak Polakom przystoi, stawili czoo mierci.

>) Dtiertawos dóbr .Lackie*.

*) Kl»OK p. Jerzego Janowskiego, waciciela Strutyna.
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Zwracaj si tedy wszyscy czterej twarz do iohiierzy i utkwiwszy
oczy w lufy karabinów oczekuj spokojnie spe/nienia si wyroków^
Pragnienie, eby po yciu jego pozosta lad, wyraone w wiersza

„Perepelniki" sp^niio si w zupe/noci; pozosta bowiem po ninv

wzór dla ca/ej modziey polskiej wszystkich czasów: wzór mstwa^
rycerskoci i nadewszystko gorcej mioci ojczyzny. Szczliwy
naród, który takich synów wydaje. Oby ich byo jaknajwicej i

Jeeli mier wszystkich ofiar dotychczasowych /ama/a
wszelkie zasady prawne i moralne, to mier ostatniej Czwórki

byfe plwocin rzucon w twarz Ukr. Nar. Republice. Dnia bowiem
31. marca wieczorem, a moe 1. kwietnisi, w kadym razie na
kilka godzin przynajmniej przed wykonaniem wyroku, przyszed/
od centralnych w/adz Ukraiskich w Stanisawowie drog telegra-

ficzn nakaz zastanowienia sdów doranych. Mimo otrzymanego
nakazu tego dnia wykonania wyroków nie wstrzymano, lecz stao

si to dopiero na drugi dzie.

Rozmaite kr wersje o przyczynach, które skoniy cen-

tralne wadze do pooenia tamy okruciestwu kilku szaleców,
i róne czynniki przypisuj sobie std zasug. Jak si rzecz

w istocie miaa, trudno stwierdzi, nam jednak wydaje si rzecz
najprawdopodobniejsz, e tylko obawa, i naród polski nie bdzie
dugo móg znosi obojtnie cierpie bezmiernych swoich synów,
i przekonanie, e sta go na to, by krzywd im wyrzdzon
odpaci z nawizk, byy jedyn pobudk do ulenia losu polskim
mieszkacom Zoczewa.

Natomiast wersja, e krok ten wadz centralnych spowodoway
ukraiskie czynniki cywilne w Zoczowie, wydaje nam si mao
prawdopodobn. Z dokumentów zaczonych wynika, e czynniki
te odnosiy si do opisanych wypadków z zupen obojtnoci.
Starosta Batarowicz p. Hupaowskiemu zasigajcemu u niego
wiadomoci o swym zamordowanym ziciu, rzecze: „Go tam zi I"

a nawet daje pozna, e obawia si miesza w sprawy krwioer-

czej kliki wojskowej. Rozbudzanie od najwczeniejszych lat nami-
tnoci i nienawici politycznych w modziey, doprowadzio
wreszcie do tego, e ci, którzy dugie swe ycie oddali subie,
mniejsza z tem, zej czy dobrej idei, ale, jak chcemy wierzy,
w dobrej wierzej, w" czasie krytycznem nie mieli gosu podnie
wobec wyhodowanej przez samych siebie pajdokracji. A moe
i nie chcieli go podnosi...W innych warunkach zostali rozstrzelani: Marjan Tomczyszyn,
Szczepan Mikuch i Piotr Mokrzycki, wocianie z Lackiego. Ca
ich win byo, e owiadczyli, i nie pójd walczy przeciwko
swym braciom. W tym wypadku nawet nie zadano sobie trudu,

by zachowa pozory prawnego postpowania, lecz bez sdu uka-

rano ich mierci.
Tak samo te postpfono przy kocu maja (data mierci nie

pewna) z w. p. Wodzimierzem Klimowiczem. Zarzucono mu,



- 60 -

jak z dokumentów wyp/ywa, dezercj, cho wedug zezna wiad-
ków uda/ on si istotnie tylko po chleb i bielizn do rodziców

mieszkajcych w Kniaem, gdzie ojciec w, p. W/odzimierza

pe/ni/ obowizki poczmistrza. Za to oficer oddzia/u, do którego

nale/, przesuchawszy go w mieszkaniu dozorczyni Bronis/awy
wieyskiej, a raczej wys/nchawszy tylko jogo odpowied, kaza/

go bez sdu wyprowadzi jednemu z o/nierzy za bram wizienn
j rozstrzela. Gdy o/nierz wróci/, i zawiadomi/ oficera o spe/nie-
niu rozkazu, ten rzek/: „No i dywyt sia; sukinsyna i czuty ne
bu/o". Tak dalece polska krew lekk i tani by/a dla sumie
oprawców.

Wszyscy oni pod tern wzgldem zdradzaj jakie psychiczne

zwyrodnienie. Czuj si dobrze tylko wród krzyków boleci
i jków torturowanych i /akn krwi, krwi jaknajwicej.

N. p. mur ; przy pierwszej odpowiedzi niemal 80-cio letniego

starca, szanowanego powszechnie rejenta p. Sawickiego, krzyczy:

„howory stary zbrodniaru, bo bud z was krów tczy" i kae go
nieltociwie bi tak, e istotnie okrwawiono starca i przyprawiono
go o czasowe kalectwo. Nie do tego; kae go prowadzi pod
mur i straszy rewolwerem przy/oonem do skroni. Czes/awowi
Gawlikowskiemu grozi, e wszystkich Polaków w miecie kae
powystrzela.

'

ony aresztowanych przychodzce z jad/em dla

jnów rozkazuje bi kolbami o/nierzom. Gdy potrzeba, umie si
u/oy i obietnicami /udzi. „No kochany Miciu", rzecze do

Onyszkiewicza „mów prawd, a my ci damy przepustk do War-

szawy".

Ronaszewicza tak drani widok piercionka z or/em polskim
na palcu Onyszkiewicza, e chce mu palec ca/y odcina, a nast-
pnie kae nieletniemu ch/opcu da 60 bykowców. Feszczur narzeka

przed Fedorczukiem, kancelist sdu doranego, e jest zmczony,
ale ledwie wszed/ do sali sdowej, zaraz poczynaj dobywa si
z niej jki katowanych i wist bykowców.

Szawa/a kae katowa w bydlcy sposób w. p. Nowakow-

skiego, ff gdy s/yszy jki dochodzce go z sali, gdzie bito polskich

winiów, mówi z zadowoleniem do tego samego Fedorczuka:

„czujte. jak pyszczut". Pani Symowej, gdy przysz/a ze skarg po
mierci ma, e jej nie zwrócono jego rzeczy, grozi tukiem

samem losem jaki dotkn/ jej ma.
Kantor, b. austrjacki kapral, teraz ukraiski porucznik, mci ?i

na swym dawnym kapitanie w. p. Starklu, a kiedy ten ju po

wys/uchaniu wyroku, zabiera g/os, i stwierdziwszy jeszcze raz

sw niewinno, zapewnia, e nie czuje alu do swych sdziów,
a tylko prosi Boga, al?y, pogodzi/ oba zwanione narody, Kantor

krzyczy: „dosy tej komedji", i grozi wspó/sdziom, e ich w ga-
zetach za to opisze, e zezwalaj na takie komedje. Korni kowskiego

bije po twarzy, Szemberskiemu grozi: „wsich polaczkiw rozstri-
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lajem" a do skazaców mówi: „na co wam ksidza 1 i tak wsi dit-

kowl pijdete w znby". Ks. praatowi Czajkowskiemu naznacza
15 minut czasu na wyspowiadanie 9-ciu ludzi i ustawicznie mu
przeszkadza wpadajc do celi i przypominajc, ile mu jeszcze
minut pozostaje do dyspozycji, a gdy tene tu przed egzekucj,
prosi, by mu pozwoli/ ze skazacami odmówi przed mierci
„Zdrowa Marjo", odzywa si do niego: „Do czorta z waszoj mo-
ytwoj! wy wsi taki". On te ma komend w czasie egzekucji.

Nawet ks. Be/kot, kapelan ukraiski wizienny, obracajcy
si bez odrazy w polskich towarzystwach, mówi do p. yborskiej
obojtnym tonem, jakby o wróble, nie o ludzi chodzi/o: „po/ow
si powystrzela, a poow wypuci".

Ta galerja typów by/aby niezupen, gdybymy pominli
komendanta wiziennego porucznika Florencowa i jego nieodst-
pnego towarzysza i przyjaciela dozorc Sagatego, a moe Sagat.
Dobrana to istotnie para. Obaj pijaki, apowniki i zodzieje. Wi-
niom zabieraj rzekomo w przechowanie pienidz© i wszystko,
co znajd w kieszeniach, lecz niech si który poway poprosi
o pokwitowanie, rzucaj si obaj na miaka, jeden z bagnetem,
drugi z szabl i bij go po twarzy, a potem lask tak dugo, do-

póki si laska nie zamie. Przed egzekucj obaj zdzieraj futra

i paltoty skazacom, a po egzekucji zabieraj z cel wszystko, ca

tylko nieszczliwi pozostawili, poduszki, chleb — co w rk
wpadnie. Ze szczegóhi satysfakcj zawiadamia Florenców w wi-
zieniu siostry i braci pomordowanych o ich zgonie. Gdy widzi,

jak winiowie staraj si przynosi ulg jeden drugiemu po
przebytych torturach szydzi: „wot, jak lach lacha kuruje". Owszem
sam przyczynia si do ich katuszy: bije wic po twarzy Komi-
kowskiego, a do uwizionych pa mówi: „chciabym jeszcze bi
po pysku tego poet Wolskiego". Nie przeszkadza mu to wszystko
bawi si w witobliwe niewinitko; Ks. Marjana Czajkowskiego
na powitanie cauje z pokor w rk. Czasem znów bawi si
w apostoa; namawia n. p. kap. Popowicza, by zmieni obrzdek
i wstpi w sub ukraisk. W czasie wit wielkanocnych,
moe pod wpywem poruszonego sumienia, a moe tylko pod
wpywem gorzaki, mówi: „Krew Polaków zostaa przelana
niewinnie, a ja bytem jedynie spryn w tej maszynie**.

Czyby naprawd on mia by sprawc gównym tego nieszczcia
a nie Profeta z Baumgartnerem? Moe, a moe rozumia rzecz

inaczej, ni j wystylizowa i mówi o sprynie, majc na myli
kóko. W kadem razie podkrelamy jego sowa, bo choby kto

mia jeszcze wtpliwo co do winy pomordowanych, to wobec

tego wiadectwa musi ona ustpi. Wicej ;
sowa te s dowodem,

e sdziowie ukraiscy dziaali ze z wiar i sami w gbi
dn.szy odczuwali niewinno swych ofiar.

Teologia katolicka zalicza do proroków take arcykapana
Kajfasza z powodu sów wyrzeczonych przez niego: „dla dobra
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wszystkich trzeba, aby jeden zgin'. Za takiego samego proroka
monaby te uzna owego /otr Sagatego, który drwic z patrjo-

tycznych uczu winiów, kilkakrotnie zwraca/ si do nich ze

sowami: „Wojczyzna kosztuje". Tylko ukraicy chcieli j
mie bez kosztów, i pragnli, by Polacy jej cen krwi sw za-

pacili. Sam Sagaty zachca o/nierzy: „fest byjte, nie a/ujte",
i wzywa dozorczyni, by nad „hadrami", jak nazywa/ polskie ko-

biety, si nie litowa/a.

Powie kto: „to zapewne wyjtki". Niestety mówic tak, by/-

by w b/dzie. Oburzenie, ale i politowanie nad sob budz ci

wszyscy oficerowie ukraiscy przelicytowujcy si wzajemnie
w okruciestwie; gdy jeden wo/a przy ledztwie: „da mu 50".

drugi krzyczy: „da mu 100", a inny jeszcze podnosi t cyfr na 150.

A jak nadziej na przysz/o rokuj ci m/odziecy, jedno-

roczniacy, a wic ci, którzy kiedy z tytu/u swej inteligencji maj
stanowi czo/o spo/eczestwa, którzy wpraszaj si w miejsce

prostych o/nierzy, uchylajcych si od katowania swych blinich?
Proste dusze o/nierskie nie spaczone wyhodowan sztucznie nie-

nawici zachowa/y przecie ludzko — a owe, rzekomo kultur
majce si odznacza, nie wzdraga/y si przyjmowa na siebie

tej wstrtnej roli i wród orgji jków i lejcej si krwi, la/a si
te obficie wódka, koniak i wino. Ta uczta neroska przypo-
mina zaprawd piek/o dantejskie.

Po zastanowieniu sdów doranych nastpi/ czas jakgdyby
odp/ywu wezbranych fal namitnoci; wprawdzie ios Polaków nie

wiele si przez to polepszy/
— znik/o bowiem wszelkie poczucie

bezpieczestwa osobistego na d/usz met, a pozosta/a ustawiczna

obawa przed powrotem repressji, wszake, jeeli nie na tygodnie
lub miesice, to przynajmniej na godziny i dnie mona by/o
oblicza z niejakiem prawdopodobiestwem swój ywot. Odczuwano

wic rodzaj ulgi, mimo e powtarzajce si czsto rewizje, którym
podlegali przedewszystkiem winiowie polityczni i internowani

przypomina/y Polakom, e po/oenie ich — to straszna i cigle

niebezpieczestwem groca niewola. Piecza w/adz ukraiskich
nad internowanymi sta/a si bowiem jeszcze czujniejsz ni dawniej.

Wydano n. p. zarzdzenie, e internowani wszelkie pienidze maj
sk/ada u nadzoru, który im na poywienie bdzie codziennie

pewn kwot wyp/aca/. Oczywicie trzeba si by/o ze strachu

przed represaljami dostosowa do wydanego zarzdzenia, posk/a-
dano wic pienidze, przez kilka dni wyp/acano internowanym
z nich pewne kwoty, niebawem jednak zaniechano dalszych wy-
p/at, a o reszcie zapomniano.

Ze szpalt Zo/ocziwskoho S/owa rzadziej i mniej namitne
rzuca si pociski w spo/eczestwo polskie i najczciej tylko to-
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<jzce si midzy oboma walczcemi stronami nWady daj po-
chop redakcji, która okazuje si zdecydowan przeciwniczk
wszelkich „peregoworow" z Polakami, do ataków mniej lub wicej
^wa/townych przeciwko tym ostatnim. Rado, przypuszczamy, e
udana, napenia redaktorów, ile razy mog zanotowa wie, e
uk/ady si rozbi/y.

W szczero jej nie zbyt wierzymy, bo zbliajcy si, stop-
niowo od strony Lwowa huk armat zdawa si wróy, szczcie
ucinionym, a dotychczasowym rzdom zag/ad. W miar jak
wieci z frontu stawa/y si coraz bardziej niepokojce, znika/a
te i pewno siebie z oblicza butnych dotd w/adz ukraiskich,
a zarazem owa sprysto, z jak pocztkowo wyciskano posuch
dla swoich rozporzdze. Zadano n. p. od wszystkich mieszka-
ców, aby zoyli deklaracje co do swej przynalenoci pastwowej
i poddastwa, lecz cho z wyjtkiem ludnoci ruskiej i czciowo
ydowskiej nikt si nie spieszy z zadouczynieniem daniu
wadz, nie spowodowao to dla nikogo zych nastpstw. Ci za,
którzy z obawy przed zarzutem nielojalnoci pospieszyli zoy
deklaracje, ale nie mieli ufnoci w dugotrwao istniejcych sto-

sunków, przyznawali si raczej do poddastwa austriackiego, aby
nie cign na siebie podejrzenia o polskie sympatje.

Lokalne wadze cywilne zaprzestay niemal wydawa zarz-
dzenia, któreby gbiej wnikay w ycie mieszkaców. Centralne
natomiast wadze ogaszaj w tym czasie ustaw agrarn, ale

zakres naszej broszurki, która ma na celu jedynie da obraz ycia
Polaków w Zoczowie za czasów ukraiskich rzdów, wyklucza
z góry szersze omawianie tej ustawy, która ten tylko wydaa re-

zultat, e zbaamuciwszy lud zapowiedzianem wywaszczeniem -

ziemi obszarniczej, zachcia chopstwo do samowolnego wypasania
dworskich k i pastwisk, co dla niego miao oczywicie smutne

nastpstwa i spodowao ogromn ilo procesów pogbiajcych
tylko nurtujc niech midzy wiosk a dworem.

Tak upywa czas mieszkacom Zoczowa do poowy maja.

Odgos walk toczonych na froncie z coraz gorszem dla Ukraiców
wynikiem, zmusza zoczowsk komend do myli o losie inter-

nowanych na wypadek, gdyby wojskom ukraiskim przyszo si
cofa z tego zbryzganego krwi grodu Sobieskich. Liczba inter-

nowanych we wszystkich miastach wschodniej Maopolski musiaa
by istotnie bardzo znaczn i brak miejsca na umieszczenie no-

wych trarlsportów z okolic bliej frontu pooonych istotnie wielki,
skoro Ukraicy zoczowscy ju dnia 19. maja zdecydowali si
obdarzy wolnoci wszystkich wocian i wszystkich starszych
wiekiem. Reszt zamierzono wywie dalej na wschód, do Tarno-

pola, Mikuliniec, Trembowli, Czortkowa, ale gdy odnone komendy
odpowiedziay odmownie, nie pozostao nic innego, jak i reszci*

internowanych przywróci wolno, co te uskuteczniono dnia 22.
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maja, zachowujc jednak w tajemnicy, jakie rozmiary ma przybra
owo zwalnianie. Okoliczno t potrafi/ znakomicie wyzyska
ówczesny chory wojsk ukraiskich, Pericb, który od strwoo-
nych zagraajcem wywiezieniem ludzi wy/udza/ po 2000 K. za

kart zwolnienia. Rzecz naturalna, e niebawem karty te pocz/y
spada w cenie, a p. chory musia/ si zadawalnia 500 K.,

a nawet i niszemi kwotami.

Z ogólnego aktu /aski mia?o by jednak wykluczonych S

internowanych, w po/owie duchownych (ks. M. Sztyrak, ks. A. Mo-

szyski, O. Surman kapucyn, O. Kucia) w po/owie wieckich,
(starosta Przybys/awski, Dr. Arnold adwokat ze Lwowa, akademik
Bochna i p. W/adys/aw Pod/owski przemysowiec). Tych postano-
wiono wywie wieczorem dnia 22. maja. Wie o majcem
nastpi ich wywiezieniu zgromadzi/a pod budynkiem bursy t/umnie

ludno polsk pragnc poegna tych, których dalsze losy bu-

dziy wspóczucie i trwog o ich ycie. Z przeznaczonej na

wywiezienie ósemki zwolniono za kaucj 2000 K. jeszcze p. Pod/o-

wskiego, a wywiezienie reszty odroczono. Oczekujcych w niepe-
wnoci swego losu zawiadomi niebawem ks. praat Wincenty
Czajkowski, e zdecydowano si puci ich wolno za pork
zoon z kilku wybitnych obywateli w komendzie miasta. Porka
owa jednak wedug twierdzenia wachmistrza ukraiskiego Barana
miaa by tylko zaszczytn oson mniej zaszczytnego odwrotu,

pokazao si bowiem, e nigdzie nawet tej maej iloci przyj
nie chciano. Wspomniany wachmistrz opowiada te internowanym,
jaka scena rozegraa si w komendzie miasta, gdy przyszed tam

zapyta, co ma uczyni z pozostaymi internowanymi. Chory
Bilacz (osawiony redaktor Zoocziwskoho Sowa) krzykn
wówczas: „zaprowadzi na zamek i rozstrzela". Palcy si ju
jednak Ukraicom grunt pod nogami nakazywa im ostrono
z podobnemi eksperymentami i yczenie Bilacza po raz moe
pierwszy pozostao tylko yczeniem.

Dnia 23. maja po zoeniu rzekomej porki przez szeciu

obywateli, których wskazay same wadze wojskowe, sotnik Jano-

wicz, komendant miasta, wygosi do zgromadzonych internowa-

nych r porczycieli przemówienie. Przemówienie to — to piew
abdzi konajcej na bruku zoczowskiem Ukrainy. Jako powód
uwolnienia internowanych poda wzgld na ukraisk cz
mieszkaców miasta. W niepokój o jej losy wprawiaa go myl,
e midzy wojskami polskiemi wkraczajcemi do Zoczewa mog
si znale take „Antki lwowskie". (Nasze kochane „Antki"!). Wi-
docznie jakie niemie wspomnienie pozostawili oni w umyle
p. komendanta.

Skazanych przez sdy dorane na dugoletnie wizienie

pozostawiono na zamku, musieli oni czeka wybawienia a do

chwili wkroczenia wojsk polskich.
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Tymczasem odwrót wojsk ukraiskich rozpocz si nadobre.

Za/oga z/oczowska ze swym komendantem yniakiem opucia
miasto, ustpujc miejsca cofajcym si formacjom frontowym.
Dowódca oddziau, który pojawi si w Zoczowie, wzbroni mie-
szkacom utworzy milicj dla utrzymania porzdku w miecie,
owiadczajc, e rozporzdza dostatecznemi siami, by nie tylko
to zadanie speni, ale nawet do powstrzymania wojsk polskich

od^ dalszego pochodu i od zajcia miasta. Wola jednakowo nie

próbowa szczcia i w nocy z dnia 25. na 26. maja ulotni si,
zostawiajc mieszkaców i ich mienie na pastw rozpasanego
i zdemoralizowanego klskami odactwa. Dnia 27, maja po pod-
paleniu koszar pozostaych po austrjakach i ono jednak o gpdz.

272 ruszyo w daJsz drog, a wraz z niem sotnik Janowicz, zao-

patrzony w dobrze naadowane walizy.

Atoli w ostatniej chwili, w dobr godzin po wymarszu
wojska, jeszcze raz buchna jasnem pomieniem nienawi hordy
ukraiskiej do Polaków. Oblawszy benzyn scen w wielkiej sali

,,Sokoa", rzuci jaki odak granat rczny, który wywoa poar.

Wanie w tej chwili zajecha przed budynek magistratu

zoczowskiego opancerzony automobil z kilkoma oficerami, ale

byli to ju... Polacy!

Kilka jeszcze sów o losach bohaterów dramatu

ze strony ukraiskiej:

Ksidz Stefan Juryk, którego gos powszechny Polaków,
i nietylko samych Polaków wskazuje jako gównego moralnego

sprawc mordów zoczowskich, który bi po twarzy i kopal
Polaków za uywanie ojczystego jzyka, przez kilka miesicy po
wkroczeniu wojsk polskich ukrywa si w paacu biskupa Stani-

sawowskiego. — Odkrytemu wytoczono ledztwo, które pocigno
za sob parotygodniowe jego wizienie, ale ju przed rozpoczciem
procesu, który nawiasem mówic odroczono, wadze polskie
oddawna przywróciy mu wolno, a nawet zezwoliy mu w czerwcu

b. r. na powrót jego do Zoczowa i ponowne objcie dawnego
stanowiska.

Ks. Mikoaj Chmielowskij, którego gos publiczny obwinia

o udzia w zwaleniu pomnika Mickiewicza, o organizawanie bo-

jówki ukraiskiej modziey wioski Woroniak, o wygaszanie do

modziey gimnazjalnej podburzajcych przemów, a nawet o wi-
cenie noów przeciw Polakom w murach zoczowskiego gimn.

zostaje po niedugiem internowaniu uwolniony, a wadza szkolna

maopolska ju z pocztkiem r. szk. 1920/21 czynia wysiki, by

przywróci go na stanowisko greek. kat. katechety w gimna. zo-

czowskiem. Tylko energiczny opór dawnych kolegów zajadego
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j^wiaszczennyka" zapobieg tej anomalji: Zmiana jednak miejsco-
woci urzdowania nie jest chyba zbyt dotkliw kar.

Ignacy Dzerowicz, prezydent sdu obw, z ramienia wadz
ukraiskich, cz/onek Narodnego Komitetu, który tyle da/ si we
znaki Polakom, zachowa swe stanowisko, zmieniwszy tylko

miejscowo.
Wodzimierz Czerwiski, naczelnik urzdu pocztowego i czo-

nek Narodnego komitetu, który usun wszystkich Polaków i Polki

nie chccych podpisa deklaracji, zosta nagrodzony przeniesieniem
do Lwowa.

Micha Batarowicz, starosta ukraiski w Zoczowie, po
paromiesicznem konfinowaniu w Krakowie, nietylko nie zosta

pocignity do adnej karnej odpowiedzialnoci, nie tylko zaywa
wolnoci i prowadzi na nowo kancelarj adwokack, ale nawet

otrzyma od Rzdu polskiego emerytur jako byy radca sdowy.
Dr. Teodor Wanio, który dnia 1. listopada 1918 r. otoczy

wojskiem budynek sdowy i sdziów Polaków odmawiajcych
podpisania deklaracji na kilka godzin pozbawi wolnoci, ukarany
za ten czyn sdownie trzechmiesicznem wizieniem, skorzystawszy
z amnesiji ogoszonej z powodu uchwalenia Konstytucji z dnia 17.

marca, ani jednego dnia kary nie odsiedzia i uywajc zu-

penej wolnoci prowadzi nadal swoje kancelarj adwokack.
-Stefan Dobrjaski, przewodniczcy sdu doranego z dnia

29. marca, a czonek tego sdu z dnia 27. marca, a prawdopo-
dobnie i z dnia 1. kwietnia, zatem jeden z tych, którzy bezpo-
-rednio s winni owych niezapomnianych tortur i mordów, uciek po-

cztkowo z wojskami ukraiskiemi, ale niebawem powróci i swo-
bodnie czyni zabiegi o przyjcie go na list kandydatów notaijal-

nych. Z jakiem ostatecznem wynikiem, nie zdoalimy si dowiedzie.

Chory Perich, który wyudza od internowanych róne

kwoty za karty uwolnienia zosta za ten .szlachetny czyn nagro-

dzony posad nauczyciela w Puchowie pod Zoczowem. Istotnie

obiecujcy pedagog!

A o owem drobiazgu przelado^yców polskoci, o owych
Semczyszynach, Kordubach i t p, nawet wspomina nie warto.

Wszy>!tko to uczepio si maszyny pastwowej polskiej i obsugu-
jc j, wtpimy, czy bardzo troskliwie, yje z niej i uywa
zupenej wolnoci.

Oto polska zemsta za wytoczon krew z niewinnych ofiar

zoczow.skich.

,. ^ Owe Feszczury, Konaszewicze, mury, Szaway, jeszcze raz

zaJ)y.sy na horyzoncie Zoczowa w czasie najazdu bolszewickiego,
alo jak zabysy tak i zniky wraz z odpywajc bolszewick
fal; oby na zawsze!



DOKUMENTY
KOMSJi mm m niii oRBnofflsTW Ewmiiiw iRmfiMii.

o wkroczeniu wojsk polskich do ZJoczowa dokonano w dniach
5 i 6 czerwca 1919 roku ekshumacj- zwJok 22 ofiar gwatów
ukraiskich celem ogldzin sdowo-lekarskich. Ekshumacj
i ogldziny sdowo-lekarskie przeprowadzono w obecnoci

misji aliantów.

Ogldziny sdowo-lekarskie dokonane zostay przez Sd okr-
gowy w Zoczowie. W komisji tej uczestniczyli, kierownik Sdu
okrgowego p. Juliusz Garlicki i sdziowie ledczy Franciszek

Kratochwil i p. August Kruczkowski. Jako prokurator wystpywa
Tadeusz Zakrzewski — protokolantami byli podurzdnicy sdowi Józe

Osuchowski, Rafa Michalewski, Kalikst Strzakowski. — Jako

znawcy sdowi fungowali Dit Stanisaw Gawlikowski, lekarz powia-

towy, Dr. Bolesaw Heyne lekarz miejski. Dr. Leopold Bilowicki

lekarz wojskowy, Dr. Feliks Blay prymarjusz szpitala, Dr. Józef

Golicz lekarz wojskowy. Dr. Marja Bilowicka, Dr. Józefa Lanes-

Morgensternowa, Dr. Stanisaw Czepita lekarze wolno praktykujcy,
Dr. Zygmunt Bendel lekarz kolejowy. Sekcja zwok odbywaa si
w obecnoci wiadków sdowych Wodzimierza Dolnickiego (gr. kat.)

odwokata krajowego, Szymona Trusza (gr. kat.) emeryt, profesora

gimnazjalnego. Antoniego Bernolaka dyrektora dóbr ziemskich, Wa-

syla Czornodolskiego (gr. kat) mieszczanina, Andrzeja Klisieckiego

profesora gimnazjalnego, Ludwika Gardoliskiego przemysowca,
Józefa Kordttby (gr. kat.) urzdnika podatkowego, Emila Charkie-

wicza (gr. kat) urzdnika sdowego, Jana Rysego kupca, Daniela

Hoszowskiego (gr. kat.) urzdnika kancelaryjnego, Michaa Babicza,

Godysawa Bryckiego wonego urzdu podatkowego, Juliana Tar-

nawskiego (gr. kat) nauczyciela ludowego. Antoniego Maksymczuka
dyrektora szkoy im. Mickiewicza, Tadeusza Herzoga inyniera
i Karola Jaskólskiego piekarza.

Komisja sdowa ze wszystkimi uczestnikami za wskazówkami
burmistrza Dr. Koaczkowskiego i praata ks. Czajkowskiego zna-

laza w tyle cmentarza tu koo rowu cmentarnego sze obok siebie
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pooonych grobów z ziemi zrównanych. W toku odkopywania
.pierwszego grobu zgosili si jako delegaci Dr. Stefan Cwojdziski,
starosta, jako delegat Namiestnictwa Dr. Kazimierz Januszewski,

porucznik dowództwa dywizji lwowskiej Dr. Stanisaw Zdziarski

delegat dowództwa „Wschód", Micha Cisek adjunkt kolejowy im.

Dyrekcji kolejowej we Lwowie, Smith delegat amerykaskiej misji,

T. F. O. Donuell delegat misji angielskiej, hr. Hohendorf porucznik

wojskowy jako adjutant misji amerykaskiej.
W pierwszym grobie odkryto zwoki piciu osób bez trumien

w nieadzie do grobu wrzuconych napól nagich w rozmaitych po-

zycjach lecych, a jedne zwoki leay w pooeniu kolanowo-

okciowym, co nasuwa podejrzenie, e odnony osobnik ywcem
móg by pogrzebany i po zasypaniu ziemi pasowa si ze mierci.W wydobytych pierwszych zwokach rozpoznano p. Zdzisawa

Czepielewskiego, studenta, drugie -zwoki byy Leona Czepielews-

kiego, pomocnika kancel. Ten w grobie lea na wznak w poprzek

grobu. W trzecich zwokach, których czaszka bya rozbita, rozpo-
znano p. Jerzego Podgórskiego, podchorego. Czwarte zwoki byy
siedemnastoletniego ucznia gimnazjalnego Juliana Herzogn. Lea
w grobie twarz do ziemi. W pitych zwokach w pozycji jak wyej
wspomiano kolanowo-okciowym rozpoznano p. Alfreda Syma, urzd-
nika kolej. W' nastpnym grobie odkryto zwoki czterech osób —
bez trumien w nieadzie do grobu rzuconych ubranych, w rozma-

itych pozycjach lecych. Pierwsze zwoki byy p. Edwarda Szem-

berskiego, robotnika kolej. Lea w grobie w pozycji na wznak.

Drugie zwoki lece w grobie twarz do ziemi — bez marynarki
i obuwia byy p. Piotra Nowakowskiego, naczelnika stacji kolej.
Na pierwszy rzut oka widoczne u niego zaamanie czaszki. Trzecie

zwoki p. Michaa Stefanowskiego urzdnika kolejowego. Czwarto

zwoki — bez spodni p. Adolfa Dbickiego urzdnika kolejowego.
W trzecim grobie znaleziono cztery zwoki ludzkie w zupenym
nieadzie do grobu rzucone — jedne na drugich lece. Pierwsze
w bielinie i w kamizelce tylko p. Juliusza Starkla, kapitana,
o widocznie rozbitej gowie. Drugie w bronzowym kabacie bez

spodni i w skarpetkach tylko p. Adama Szemberskiego, robotnika

kolejowego. Trzecie lece w grobie twarz do ziemi bez spodni
i obuwia p. Adolfa Iowskiego robotnika kolejowego

— a czwarte

równie bez spodni w koszuli i bez obuwia z gow pod ciao

wtoczon p. Stanisawa witka podurzdnika kolejowego. W czwar-

tym grobie odkopano równie czworo zwok w nieadzie do grobu

wrzuconych. Pierwsze w koszul i kalesony odziane i w skar-

petkach p. Ludwika Wolskiego, ziemianina. Zwoki jego z gow
widocznie rozbit. Drugie zwoki w bluzie i skarpetce na jednej
nodze p. Stanisawa .Mazurka, ucznia gimnazjalnego liczcego
poniej 20 lat ycia. Trzecie zwoki p. Kazimierza Iykiewicza

—
kolejarza. Gow mia obwinit w bluz wojskow bez obuwia.

Czaszka jego widoczuie rozbita. Czwarte zwoki twarz do ziemi
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lece w kalesonach i bluzie p. Marjana Niecia inyniera kolejo-

wego. Z pitego grobu wydobyto zwoki p. Szmalenberga onierza
armii polskiej pochowane bez trumny w bluzie i spodniach woj-
skowych. Przy zwokach w grobie znaleziono dobre buty wojskowe
i czapk legionisty. W szóstym grobie odkopano zwoki trzech osób

wrzuconych do grobu bez trumien. Wszystkie ubrane w mundury
wojskowe armii ukraiskiej. Zwoki Marcina Miklucha 23 lat licz-
cego, Piotra Mokrzyckiego 19-letniego i Marcina Tomczyszyna 19
lat majcego, chopów z Lackiego.

Wyniki ogldzin sdowo-lekarskich.

Na zwokach p. Zdzisawa Czepialewskiego stwierdzono dwie

rany postrzaowe — jedna na tyogowiu druga w poowie lewej o-
patki. Kada z osobna bezwarunkowo miertelna— mier spowodo-
way natychmiastow. Ponadto obdukcja zwok stwierdzia ponad
wszelk wtpliwo — e denat na krótki czas przed mierci by
bity przedmiotem twardem, tpem, prawdopodobnie koem po obu

poladkach, a uderzenia byy tak liczne — e nie tworzyy ju smug,

tylko zleway si w jedno jednostopne sine zabarwienie obu pókól
poladkowych w caoci. Tu i ówdzie tylko jak n. p. nad karkiem

prawym i w górnych tylnych czciach ud pojedyncze smugi sicowe

wiadczce za oddzielnemi razami. Te zmiany na ciele — jako od

pobicia koem pochodzce — spowodowa musiay u yjcego bardzo

znaczne cierpienie na jaki czas przed zejciem miertelnem spowo-
dowane rozstrzelaniem.

p. Leon Czepieewski zmar mierci gwatown wskutek

postrzaów z broni palnej, a mianowicie postrzau w gow z rozbi-

ciem czaski i zmiadeniem mózgu jakote dwukrotnego postrzau
w serce. Za ycia by na wszystkie strony bitym i katowanym, czego

dowodz rozliczne i rozlege sice. Pi takich siców stwierdzono

nnd lewym stawem barkowym — 272 cm szeroki a G cm dugi si-

niec na przodzie klatki piersiowej
— taki sam nad prawym stawem

okciowym — u nasady palca wielkiego prawej rki 5 cm szeroki

3 dogi, nad stawem barkowym lewym doni maego dziecka, po-

dobny nad stawem nadgarstkowym prawej rki, na przedramieniu
lewem wielkoci doni dorosego czowieka.

p. Jerzy Podgórski zmar mierci gwatown skutkiem roz-

bi«ia czaszki i koci twarzowych jakote zmiadenia caego mózgu
-

kiOrego nawet w grobie przy zwokach nie znaleziono. To uszko-

dzenie powstao skutkiem dziaania narzdzia cikiego i twardego
moliwie przykadu karabina. mier nastpia natychmiastowo po
dozuanem obraeniu. Na zwokach jego znaleziono na przedniej

czci prawego uda uszkodzenie pochodzce od dwóch strzaów
— uszkodzenia te powstay ju jednak po mierci denata. Na szyji

jio stronie prawej
— na prawym karku, na obu przedramionach, aa

klal:e piersiowej od przodu i po bokach, na skórze brzucha ponad

k.
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pachwin praw, po zewntrznej powierzchni prawego uda jakote
po jego wewntrznej powierzchni czterdzieci smug czerwonych
szerokoci od 3 do 5 cm dugoci od 5 do 20 cm. Po naciciu
smugi te wykazay krwawe podbiegnicia w tkance podskórnej
i gboko midzy miniami. Wszystkie te obraenia powstay za

ycia denata skutkiem dziaania narzdzia twardego, gadkiego,
moliwie kija a trzecie przez zadziaanie narzdzia twardego, ci-
kiego, moliwie przykadu karabinowego.

p. Julian lerzog zmar mierci gwatown wskutek 4-krot-

nego postrzau w gow i zmiadenia caej czaszki wraz z mózgiem.
Na zwokach bardzo wyrane zmiany zbicia i katowania za ycia,

szczególnie w okolicy poladków i klatki piersiowej. VV szczególnoci
na poladka lewym znaleziono siniec sporej doni mzkiej z glbo-
kiem naciciem krwawem. W pasie po stronie lewej 4 prgi siue

12 cm dugie 12 mm szerokie, na okciu prawym i lewym sice
ciemne wielkoci doni dziecka na caej klatce piersiowej od 4 e-
bra poczwszy mocno zasinienie z wynaczynieniami.

p. Alfred Sym zmar mierci gwatown skutkiem postrzau

otrzymanego w kark. mier nastpia natychmiast po doznanym
urazie. Na zwokach jego prócz tej miertelnej rany postrzaowej
stwierdzono na przedzie klatki piersiowej liczne i rozlege zaczer-

wienienia z podbiegniciami krwawemi gboko midzy miuiaini.
Takie same podbiegnicia na obu barkach i na obu ramionach. Na

grzbiecie poczwszy od dolnej granicy ebra przez oba poladki
prawie do kolan skóra jednostajnie zaczerwieniona wykazujca
liczne poprzeczne sinawe prgi. Nacicia wykazay nie tylko pod-

biegnicia krwawe w tkance podskórnej ale nadto liczne w tkance

miniowej. Na lewej rce palec wskazujcy w miejscu drugiego
stawu w zupenoci oderwany i wisi tylko na wzkim mostku skó-

rzanem czci grzbietowej. Tak samo oderwany jest palec may.
Wszystkie te uszkodzenia powstay za ycia denata jedne skutkiem
zadziaania narzdzia twardego, cikiego i gadkiego moliwie

przykadu karabina, drugie przez zadziaanie narzdzia twardego,

gadkiego moliwie kija lub nahajki — a ostatnie narzdzia ostrego,

twardego
— a rozlego odnonych zmian wiadczy o specyaluem

zncaniem si nad ofiar.

p. Edward Szemberski zgin mierci gwatown wskutek

zgruhotania czaszki i zmiadenia mózgu. Uszkodzenie to powstao
wskutek uderzenia z wielk si w szczyt gowy moliwie kolb.
Ponadto stwierdzono na jego zwokach rany postrzaowe za uchem
lewem i aa koci czoowej, te hyy równie cikie i yciu zagra-

ajce—jednakowo niespowodoway w tym wypadku jeszcze mierci.

Za ycia by Szemberski bezlitonie katowany i bity, czego niezbi-

tym dowodem najrónorodniejsze i na caem ciele rozprzestrzenione'
sice z nader gbokiemi wynaczynieniami w miniach, a .nawet

ubytki caej skóry. W szczególnoci za ycia zadano mu uszkodzenie:



— 71 -

przedrami lewe po stronie zewntrznej ciemno - czerwono za-

barwione — ua szczycie czaszki wynaczynienia krwawe wielkoci

monety 5 koronowej — z tylu tuowia poczwszy od pasa obejmujc
obydwa poladki obydwa uda prawie a po staw kolanowy — jedno
olbrzymie z sob zlewajce si wynaczynieuie podskórne, Skóra
w tem miejscu winiowo-czerwono zabarwiona — nacicia w kilku

miejscach na tej przestrzeni dokonane wykazay gbokie nacieki
krwawe w tkance podskórnej i miniach. Na koci krzyowej
ubytek skóry na przestrzeni doni dorosego czowieka, o brzegach
nierównych. Na przedramieniu lewem wynaczynienia krwawe wielkoci
5 koronówki. W tkance podskórnej i w miniu w tem miejscu
krwawe* wynaczynienia, W okolicy obu stawów nadgarstkowych
wiksze sice. Na podudziu prawem podbiegnicie krwawe 12 cm
dugie 4— 5 cm szerokie a na przedudziu takie podbiegnicie
wielkoci 5 koronówki. Obie stopy po stronie zewntrznej winiowo-
czerwono zasinione.

p. Piotr Nowakowski zmar mierci gwatown wskutek

trzykrotnych ran postrzaowych — a to w gow z kompletnem ro-

strzaskaniem czaszki i mózgu i dwu ran w piersi, z których jedna

przechodzi przez praw komórk sercow. Za ycia by w nielito-

ciwy sposób bity i katowany —
czego niezbitym dowodem s

najrónorodniejsze po caem ciele rozprzestrzenione sice z gbo-
kiemi wynaczynieniami w miniach i tkankach. Takie sice
w szczególnoci stwierdzono na caej klatce piersiowej od przodu
i z prawej strony od pachy a do uku ebrowego — na obydwu
poladkach od pasa a po kolana rozlege prawie czarne sice prze-

chodzce a na przód obu ud. Wynaczynienia stwierdzono w naj-

gbszych warstwach mini. Na podudziu lewem tu poniej kolan

siniec wielkoci doni mzkiej z podbiegniciem krwi nietylko
w skórze ale i w okostnej koci -piszczelowej. W okolicy stawu

garstltowego lewego siniec po stronie zewntrznej dugoci 10 cm.

p. Micha Stefanowski zmar mierci gwatown skutkiem

rany postrzaowej otrzymanej z oddali w klatk piersiow od przodu.
U denata stwierdzono ponadto cay szereg uszkodze, które zadane
mu zostay za ycia. Pierwsze skutkiem uderzenia narzdziem twar-

dem, cikiem, a inne skutkiem pobicia narzdziem twardem, lek-

kiem, ze szczególniejsz zapamitaoci, co wiadczy o zncaniu
si, ostatnie za skutkiem zadziaania narzdzia twardego i cikiego,
moliwie przykadu karabina. W szczególnoci znaleziono ran na

lewej poowie górnej wargi, lewem skrzydle nosowem i lew}'m
ukiem jarzmowym 5 cm szerok i brak obu wewntrznych górnych

zbów siecznych. Ciemno-zabarwion skór od pachy lewej na

caej górnej poowie lewej klatki piersiowej z wynaczynieniami
krwawemi w tkance podskórnej i miniowej. Liczne ciemne smugi
w okolicy sutka prawego i caej dolnej i zewntrznej poowy klatki

piersiowej. Siniec z krwawem podbiegniciem w poowie ramienia

prawego. Zaczerwienienie caej«i)rzedniej powierzchni lewego uda
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z wynaczynieniem krwi w tkance podskórnej i miniowej. Ciemno-
czerwone zasinienie z iicznemi ciemniejszemi smugami na caej
tylnej powierzchni obu poladków poczwszy od czci krzyowej
a prawie do kolan i na obu zewntrznych stronach poladków
w górnych poowach. Wybroczyny krwawe na tej przestrzeni skon-

statowano w tkance podskórnej i ródminiu poladków. Na
grzbiecie lewej rki od nadgarstka a do nasady palców zdarcie

Ucantki skórnej o brzegach zmiadonych — zmiadone te koci

ródrcza i drugiej i trzeciej nad nasad stawow, liczne odamki
krwawo podbiegnite tkwi w ramieniu.

p. Adolf Dbicki zmar mierci gwatown wskutek postrzau
w czaszk. Stwierdzono na skórze nosa prawego policzka prawej

czci owosiaaej gowy rozlane podbiegnicia krwawe, powyej
miednicy wzdu caych poladków po obu stronach rozlege jedno-
lite podbiegnicia krwawe skóry i mini — takie same na skórze

lewego uda i prawego podudzia — zadane za ycia — uznane za wyraz

zncania si nad ofiar urazami narzdziem tpem.

p. Juliusz Starkel zmar mierci gwatown wskutek szeciu
ran postrzaowych w szyj, rdze i lew klatk piersiow, Za ycia
by nielitociwie bity i katowany, czego niezbicie dowodz uader

rozlege na caem ciele rozprzezstrzenione sice z wynaczynieniami
krwi w najgbszych warstwach miniowych i poamanie trzech

palców rki lewej. Prócz tego ostatniego uszkodzenia w szczegól-
noci skonstatowano zasinienie z wynaczyniem krwi we wszystkich
tkankach i miniach na caym policzku lewym i uchem, na caej
szyji, na caej przedniej czci klatki piersiowej, a do uku ebro-

wego —- na rce i poowie przedramienia lewego. Na poladku pra-

wym siniec zajmujcy cay poladek z bardzo gbokiemi wynaczy-
nieniami krwi w tkankach podskórnych i miniach. W poowie uda

lewego taki sam siniec jak na udzie prawem — na obu podudziach
& szczególnie w okolicy obu kostek rozlege sice obejmujce cae

podudzie.

p. Adam Szemberski zmar mierci gwatown skutkiem
dwóch równoczenie doznanych postrzaów w serce i podbródek.
To drugie uszkodzenie spowodowao mier natychmiastow. Strza
zosta wykonany do denata prawdopodobnie w pozycji lecej jak

wynika z opisu doznanych ran — a to strza w serce z bezpored-
niego poblia, za strza w podbródek z pewnej odlegoci. Prócz

tego dozna denat caego szeregu uszkodze za ycia skutkiem
dziaania narzdziem twardem, moliwie nahajem, a ze wzgldu
na rozlego i obfito zmian na ciele uznano je jako cikie
uszkodzenie ciaa poczone z niezwykem zncooiem si i drcze-
niem denata. W szczególnoci sice z wynaczynieniami i podbieg-

niciem w tkance podskórnej skonstatowano na maowinie ucha

lewego — lewej skroni górnej i dolnej, na powiekach oka lewego,
na górnej wardze, na przegrodzie, skrzydach i kocu uosa^ na szyji

od przodu z obu stron. Takie same sice na obu barkach, przed-
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ramionach, ramionach ponad garstkami, na lewej doni i grzbiecie

rki, na palcu wskazujcym i rednim lewej rki z tero, te siniec

na rce lewej rozlany, a w innych miejscach przedstawiaj si jako
liczne prgi ciemno-czerwone. W formie prg, zaczerwienienia skóry
po zewntrznej i tylnej stronie klatki piersiowej

— siniec wielkoci
dJoni w okolicy 7. ebra — taki siniec na przesztrzeni 2 dm* na
brzuchu. Na poladkach od grzebieni koci bezimiennej a do doków
podkolanowych skóra jednostajnie ciemno-czerwono zabarwiona
z krwawemi wynaczynieniami gboko ród mini — tak samo na

lewej przedniej powierzchni podudzia i na caym dolnym podudziu.
Nu caej lewej pici przyskórek krwawo-zabarwiony i podmino-
wany w formie pcherza.

p. Adolf iowski zmar mierci gwatown wskutek czterech

postrzaów w klatk piersiow. Denat dozna prócz tego za ycia
licznych uszkodze a te stwierdzaj niezbicie — e zncano si nad
nim za ycia bijc go jakim narzdziem tpem. W szczególnoci
stwierdzono jako za ycia mu zadane uszkodzenia sice na skórze

klatki piersiowej od tyu poczwszy do opatki a do ostatniego
ebra i ku linii pachowej do boku. Takie na obu poladkach na

iydkach po stronie wewntrznej — na skórze czoa.

p. Stanisaw witek zmar mierci gwatown skutkiem

postrzau otrzymanego w pozycji lecej na twarzy w lew klatk
piersiow od tyu. Rozbicie czaszki i zmiadenie istoty mózgowej

nastpio wskutek strzau z poblia skierowanego ku szczce dolnej
—

zadany ju jednak po mierci denata. Na zwokach skonstatowano

ponadto liczne uszkodzenia za ycia mu zadane narzdziem twardem

gadkiem — moliwie nahajki, a ze wzgldu na ich obfito i roz-

lego uznano je za cikie uszkodzenie ciaa zadane ze zncaniem
si i specjalnem udrczeniem. W szczególnoci skonstatowano

u niego na caej skórze pleców liczne smugi po obu stronach klatki

piersiowej
— to samo na tylnej powierzchni ramion i przedramion.

Poczwszy od pasa a do okolicy podkolanowej
— poowa podudzia

a do poowy 'przedniej lewej strony uda zasinienie ciemno-czerwone
—

jednostajne przepojenie krwi tkanki skórnej
— podbiegnicia

krwawe w tkance podskórnej i miniowej a take mini polad-

kowych gbokich. Taki sam siniec z gbokiemi podbiegniciami
krwawemi na przedniej powierzchni ciaa w caej okolicy lewego

obojczyka
— takie samy zmiany widoczne na powierzchni wielkoci

duej doni na klatce piersiowej
— to samo wykazuje caa prawa

strona brzucha — to samo w okolicy grzebienia koci bezimiennej,

na grzbietach rk, na powierzchni ramion i przedniej powierzchni

obu goleni.

p. Ludwik Wolski zmar mierci gwatown skutkiem trzech

straaów w twarz i gow z odlegoci niewielkiej, które spowodo-

way rozsadzenie czaszki — zmiadenie istoty mózgowej i rdzenia

przeduonego. Ponadto u denata skonstatowano liczne uszkodze-

nia za rcia mu zadane w nastpstwie zadziaania narzdzia twar-

k
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dego, gadkiego, moliwie nahajki
—- a rozlego tych uszkodze

dowodzi — e razy zadawano mu ze specjalnem zncaniem sie.

W szczególnoci znaleziono na jego zwokach na grzbiecie kilka-

nacie ukonych smug cigncych si przez ca szeroko pleców— takie same smugi— o barwie czerwonej — na prawym barku i na

lewej przedniej powierzchni ramienia. Poczwszy od wysokoci
pierwszego krgu ldwiowego a do ^okolicy podkolanowej — oba

poladki wraz z tylnerai i bocznemi powierzchniami ud przedsta-

wiaj jedn ciemno-czerwon powierzchni, przez któr przebiegaj
poprzeczne ciemniejsze smugi. Podbiegnicia krwawe w skórze',

w tkance podskórnej i ród gbogich mini.
p. Stanisaw Mazurek zmar mierci gwatown skutkiem

strzau zbliska w czoo, wymierzonego z wszelkiem prawdopodobie-
stwem w pozycji lecej — o czem wiadczy kierunek kanaJfu strza-

owego. Ten strza spowodowa natychmiastowy zgon. Drugi strza,

który niestanowi bezporedniej pr9:yczyny mierci otrzyma denat

za ycia w szyj. Prócz tych uszkodze skonstatowano na jego
zwokach liczno uszkodzenia cielesne za ycia zadziaaniem narzdzia
twardego, gadkiego, moliwie nahajk spowodowane, które ze wzgl-
du na ich rozlego stanowi cikie uszkodzenie ciaa, przyczem
widocznem jest pastwienie i zncanie si nad ofiar. W szzegól-
loci znaleziono na poladkach a do poowy dugoci ud skór
ciemno-zaczerwieniou — podobnie i na caej poowie prawej klatki

piersiowej. Podbiegnicia krwawe w tkance podskórnej i w gbo-
kich miniach. Na obu barkach na przedzie klatki piersiowej, na

ramionach, przedramionach i podudziach liczne smugi szerokie 1 do
2 cm o rozmaitej 'dugoci. Takie same prgi przebiegaj ca lew
poow szyji, okolic lewego policzka

— przez lewe oko, nasad nosa

i praw poow czoa.

p. Kazimierz iykiewicz zmar od postrzau zadanego w gow
•d tyu ku przodowi. Kompletne zgruhotanie czaszki a take jej

sklepienia na drobne uamki pochodzi nie tylko od rauy postrza-

owej ale take od uderzenia jakiem narzdziem tpem twardem —
prawdopodobnie kolb, Liczne wynaczynieuia znalezione pozatem
na caem ciele wiadcz z ca stanowczoci za tern — e denat

by z wielk bardzo si i wielokrotnie zbity. Wielka rozlego
i gboko zmian wiadcz o zncaniu si nad otiar za jej ycia
wprost w nieludzki sposób. Takie zmasakrowanie ciaa skonstato-

wano na przedzie szyji na plecach od pasa, obejmujce poladki,
i tylne czci ud a po kolana — na klatce piersiowej na obu r-
kach — ponadto siniaki na ydce lewej wielkoci duej doni — nad
obu stawami skokowymi poprzecznie przebiegajce wynaczynieuia

skóry, na przedzie uda lewego rozlegy siniak. Podbiegnicia krwawe

sigajj^
w licznych miejscach do najgbszych mini.

Sp. Marjan Nie za ycia by nielitociwie i w bestjalski spo-
sób bity i katowany, czego niezbicie dowodz nader rozlege i po
caem ciele rozprzestrzenione sice. e w danym wypadku miay
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nieJBce, wprost z\fierzce katusze dowodz uszkodzenia na jdrach.
Denat zraart wskutek dwukrotnego postrzaJu z tyu w kark— który
zniszczy podstaw mózgu wraz z odpowiedniemi partjami mózgii.
Vf szczególnoci znaleziono na klatce piersiowej po stronie leweja do linii pachowej mocne podbiegnicia krwawe z wynaczv-
nieniami tak w skórze jak i w miniach. Mocne zasinienie uda
lewego od pachy a do polowy .swej dugoci z rozlegymi wy-
naczynieniami tak w skórze jak i w miniach a do samej koci.

Powyej kolana lewego dwa sine prgi 12 cm dugie 2 cm szerokie.

Poniej kolana prawego na caej dugoci podudzia a poniej ko-
stek jednostajne czerwone zabarwienie z wynaczynieniami w skórze.

Caa lewa rka wraz z palcami jednostajnie sino-czerwono zabar-
wiona. Rka prawa sino-fioletowa z wybroczynami w skórze
i miniach. Worek mosznowy obrzmiay, zasiniay, z obrzmiaemi

jdrami. Poladek lewy od pasa do '/s czci górnej ydki jedno-
stajnie sino-karmazynowy — zabarwienie to przechodzi na wewntrzne
strony uda a w okolicy kolana obejmuje prawie cale udo. Wybro-
czyny w gbokich warstwach misnych. Na poladku praw}'in a
do kolan jednostajne sino-czerwone zabarwienie — wybroczyny we
wszystkich warstwach miniowych. Na obu barkach sice wielkoci

guldena na mostku piersiowym wybroczyny wielkoci 5 koronówld

srebrnej.

p. Jan SzRialenberg za ycia by w nieludzki sposób katowany—
czego niezbitym dowodem nader rozliczne i rozlegle na caeni

ciele sice. Ponadto prawdopodobnie kolb zosta uderzony w prawy
policzek i to z tak si, e oko z oczodou zostao' wysadzone.
Zmar wskutek dwukrotnego strzau w pozycji lecej — skierowa-

nego w brzuch i klatk piersiow. Strza w brzuch by miertelny
albowiem przebi odek, przepon, obie komory sercowe i puca.

p. Marcin Mikiuch zmar wskutek rany postrzaowej w klatk
piersiow i' wskutek rozbicia czaszki jakim przedmiotem twardem

eikiem tpem moliwie kolb.

p. Piotr Mokrzycki zmar mierci gwatown wskutek po-
strzau drcego do mózgu. Ponadto skonstatowano u niego aa

skórze lewego barku od pachy a do szyj! rozlege wynaczynienia
krwi w skórze i tkance podskórnej

— uszkodzenie to zadano zat

ycia tpem twardem narzdziem.

p. Marcin Tomczyszyn zmar wskutek przerwania centr ner-

wowych w tylnej czci mózgu wielkiego spowodowanego wystrzaem.

p. Wtadzimerz Klimowicz zmar wskutek przestrzau módku
i wysadzenia mózgu wielkiego.

Zwoki denata odgrzebano na polach koo cegielni w pobliu
zamku króla Sobieskiego a o par kroków dalej wydobyto z zazna-

czonej dwoma patykami mogiki mózg — który mia nalee do

jego zwok. Zwoki znaleziono w grobie lece twarz do zieni

z nogami wystajcymi ku górze.
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Zdjcia fotograficzne eicshumowanycti zwol( w swoim czasie

publilcowane byy we Lwowie — mieszcz si w aictaci dochodze

sdowycii i zoone zostay Komisji Seimowej dia badania okru-

ciestw ul(rai8i(ich.

Co zeznaj wiadkowie wypadków.

Micia Sawicici 79 lat liczcy notaijusz w Zoczowie. Pón
gtdzin w nocy na 27/3 1919 zbudzono mi silnem pukaniem.

idy wyszedem ukaza2 si w drzwiach o^cer ukr. z kilku

konierzami i owiadczy mi, e mi aresztuje. Po dokonaniu rewizji
• osobistej wysa mi pod siln eskort do wizienia na Zamku, sam
aa przystpi do cisej rewizji domu. Ta trwaa — jak syszaem
kilka godzin

— zrywano i podogi. Na zamku wtrcono mi do

nieopalonej ciemnej kani bez somy i sprztów. Po kilku godzinach

przed witem zaprowadzono mi przed Sd dorany. Za stoem za-

siad porucznik mur, obok porucznik Kantor i chory Makitra,
a w sali na boku u stou kozak wysokiego wzrostu silny i barczysty— który trzyma nahajk. Po zaprotokoowaniu generalji oznajmi
mi mur — e jestem oskarony o to — e przez 2 miesice utrzy-

mywaem wasnym kosztem jak Organizacj narodow. Gdy temu

zaprzeczyem i wyjaniem, e obecnie adna polska Organizacja
lie istnieje

— bo istniejca zaprzestaa swych czynnoci z dniem

zamachu ukraiskiego i gdy zaprzeczaem pytaniom o istnieniu

jakiego bióra werbunkowego krzykn do mnie mur poirytowanym
gosem „howory staryj zbrodniaru, bo bud z was krów tczy". Na
skinienie równoczesne, tego przystpi do mnie kozak i ugodzi

mi nahajk po szyji i plecach. Sia uderzenia i niespodziany ten

proceder w indagowaniu przyprawiy mi o chwilow utrat przy-
tomnoci. Gdy i na powtórne takie pytania

—
zgodnie z prawd

odpowiedziaem—e o niczem nie wiem znowu na skinienie miira
— kozak uchwyci mi za kark przycign do krzesa, rzuci mi
na i zacz bi nahajk — a gdy spadem z krzesa tarzajcego si,

po ziemi bi dalej. Bicie wreszcie ustao — a gdy po zwleczeniu

si z podogi na powtórzone pytanie pora trzeci daem tak samu

odpowied, krzykn mur „pid mur z nym". Powsta Makitra wy-

prowadzi! mi z 2-ma onierzami na dziedziniec zamkowy — a gdy
mi ustawi pod murem — wystpiwszy naprzód Makitra przyoy
mi rewolwer do czoa i krzyczc zawoa „szczo majete prykazaty
do inki". Po odpowiedzi „prosz powiedzie mojej ukochanej onie,
e gin niewinny, bo do adnego spisku nie naleaem" — Makitra

opuci rewolwer odprowadzi mi napowrót do sali — gdzie uko-
czono indagacj. Wieczorem tego dnia zaprowadzono mi przed
sd, gdzie ogoszono wyrok skazujcy 15 oskaronych na mier—
z tych szeciu a midzy tymi i mnie kar mierci zamieniono na
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10 lat cikiego wizienia. Trzymano mnie nastpnie we wizienia
do wasu zbliania si do Zloczowa wojsk polskich, w tym czasie

w3rwieziono mi wraz z innymi do Brzean — tam udao mi si
dosta jako choremu do szpitala i tam doczekaem si wyzwolenia,
które nastpio z chwil wkroczenia wojsk polskich.W kani do koca
wraz ze wspówiniami spaem na goej ziemi, na wikcie wiziennym.
Pokazywaem swe rany z pobicia kapitanowi abckiemu, kapitanowi
Pienikowi i p. Bieniakowi — od szyji a do pit byem zupenie
sino- czarny. Straciem przytern such wskutek skatowania przez trzy

miesice chorowaem. Gdy pytaem oficera ukraiskiego, czy mog
jako aresztowany wzi ze sob do wizienia pociel — odpowiedzia
mi ,wam we ne treba". Przed ogoszeniem wyroku widziaem
w sali wspóoskaronych. p. Nowakowski, Sym, Czepielewski L.

byli w okropny sposób zbici. Dembicki mdla, co chwila cucono go

wod. p. Wolskiemu i Starklowi zarzucano uoenie wierszów hu-

morystycznych, p. Podgórskiemu illustracj do tych wierszów.

Jan Macedoski starszy dozorca wini : Przypominam sobie—
e w dzie przed masowem aresztowaniem Polaków dozorca Sa-

gaty
—

który spenia funkcje klucznika okazywa wielk wesoo—
zarzdzi wyprónienie cel na I. pitrze i w parterze mówic —
e spodziewa si w nocy 150 aresztantów. W nocy na 27/3

zbudziy mi przeraliwe jki. Zerwawszy si zobaczyem wypro-
wadzanego na dziedziniec zamkowy notaryusza Sawickiego. Popro-
wadzili go po pod mur domu wiziennego — tam kazali si
mu porozpina — po pewnym czasie poprowadzili go z powrotem
do sali — w której zasiada sd ukraiski i stamtd nastpnie

syszaem stukot i jakby jki dziecinne. Przypuszczam, e go
wówczas tam bito. W kurytarzu podówczas sta p. Semberski—
widziaem jak dwaj andarmi ukraiscy bili go kolbami — gdy
chcia co domnie przemówi. Na drugi dzie usunli mi Ukra-

icy ze suby — abym nie by wiadkiem zaj na Zamku.

Jan Bieniak kierownik parowozowni : W nocy na 27/3 zostaem

przyaresztowany przez oddzia onierzy ukraióskich wraz z synem
Ludwikiem. Sprowadzono mi do budynku sdowego, a znalazem

si w sali sdowej w tym momencie, gdy notaryusz Sawicki

wyrwawszy si bijcym go onierzom ucieka do drugiego pokoju

woajc „ludzie! bójcie si Boga, za co mi mordujecie". Jeden

z onierzy chwyci uciekajcego w pól, a drugi uderzy go
w twarz — co si dalej dziao nie widziaem — bo odprowadzono

mi zaraz do wiziennej celi. Jako oskaronego przesuchiwano

mi w sobot 29/III. Przesuchiwa mi mur lub Konaszewicz.

Wypytywa mi, czy nale do polskiej organizacji i czy pobie-

raem jakie pienidze i ile. W sali mi nie bito — wicej

razy w rónych czasach bili mi onierze w kurytarzu lub w celi

po twarzy lub kolbami bez adnego danego powoda z mej strony.

W dniu mego przesuchiwania ogoszono wyrok, którym p. kapitan

Starkel, Iowski, Semberski i witek zostali skazani na mier
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i zaraz rozstrzelani. Mnie równie zasdzono na mier — w dro-

dze aski zamieniono mi kar mierci na wietnie wizienie. Widzia-

em wyej wymienionych w straszny sposób zbitych. p. Uowski
miiJ powybijane zby a p. witek by tak zbity

— e gdymy
szli ze sclu do kani, a póniej napowrót do budynku sdowego,
musiaem go prowadzi, gdy nie móg o wasnych siach trzyma
si prosto.

Ludwik Bieniak ucze gimn.: Zostaem przyaresztowany wraz

z ojcem Janem. Z celi wiziennej zaprowadzono mi do przesu-
chania nastpnego dnia rano przed sd. Przesuchiwa mi mur.
Gdy zaprzecajco odpowiedziaem na pytania co do rzekom*

istniejcej jakiej organizacji polskiej
— a to zgodnie z prawd —

kaza mi mur rzuci onierzom na przygotowan w sali sdo-
wej awk i wymierzy mi 25 plag. onierze wykonali zlecenie

jz naddatkiem — wymierzyli mi do 40 plag nahajem. Wczasie teg«

przesuchiwania i tej egzekucji wszed do sali sdowej komendant
miasta Leniak. Po takiem przesuchaniu odprowadzono mi do celi.

w której zastaem notaryusza Sawickiego, kapitana Pienika i p.
Nowakowskiego, Syma, Fr. Szemberskiego i Dbickiego. Wszyscy
prócz Pienika byli bardzo zbici. p. Dbicki by cay czarny
i mdla co chwil, p. Nowakowski prosi z powodu bólu, by go
dobi. Wieczorem poprowadzono nas znowu do sdu — nastpnie
wszystkich spdzono do jednej celi dla wyczekania wjToku i wtedy

zauwaj'em — e wszyscy zbici nie mogc utrzyma si na nogach

pokadli si na ziemi p. Edward Szemberski jcza. Po chwili za-

"wolano wszystkich do sdu. W drodze prowadziem p. Dbickiego—
jako niemogcego i o wasnych siach. mur ogosi wyrok skazujcy
wszystkich w tym dniu sdzoych na kar mierci przez powieszenie,
a w drodze aski przez rozstrzelanie oznajmiajc, e niektórym komen-
dant Leniak w drodze aski kar mierci zamieni na 10 letnie wizie-
nie. W krótkim czasie potem, bdc ju w celi, usyszaem strzay.

Nocy tej rozstrzelano d oftar. I w nastpnych dniach rozstrzeliwa

<lalszych ofiar, syszaem jki i krzyki bitych i katowanych. "Wskutek

.pobicia byem chory przez kilka tygodni, a na rk — któr w czasie

bicia si zasaniaem i która najdotkliwiej bya zbit cierpiaem

przez kiika miesicy. Przez 3 dni po ogoszeniu wyroku zupenie
nie otrzymywaem jedzenia — ywiem si resztkami ze strawy
m pierwszym dniu mi danej.

Mikoaj Kornikowski rolnik ze Szlaków: Zostaem zaareszto-

wany w nocy 27/III — rano przesuchiwali mi jacy oficerowie—
gdy zaprzeczyem jakobym jedzi po amunicj do Lwowa —
co rai w pytaniach zarzucali — owiadczyli mi „e do wieczora

dostan kul w eb". Na drugi dzie zaprowadzono mi ponownie
do sdu a gdy tu na te same pytania tak sam daem
odpowiied, który z oficerów poleci mi bi onierzom. Jedei
z onierzy po rzuceniu mi na awk siad mi na gow drugi
na, nogi

— a dwóch bio nahajami. Nie pamitam, Ue nahajów
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m wymierzono — bo straciem przytomno. W sobot zapad wy-
rok uwalniajcy mi —

wspóloskarzeni p. Iowski, witek, Szem-

berski, Starki zasdzeni zostali na mier. Bdc umieszczony w celi —
z której by widok na miejsce stracenia^widziaem jak zasdzonych
rozstrzeliwano i jak onierze po salwie dobijali bagnetami i kol-

bami rozstrzeliwanych. Widziaem ich wszystkich przed mierci,
byli w straszny sposób zbici — wskutek pobicia ledwie mogli si
porusza. Wskutek pobicia byem chory przez 4 miesice.

Iwan fedorczak gr. kat. kancelista sdu polowego ukraiskiego
*

Dnia 27. marca przyszedszy o 8 '/z rano do biura sdu polo-

wego, w którym pracowaem jako kancelista — dowiedziaem si
o aresztowaniu Polaków podejrzanych o spisek przeciw Ukraicom.
To drodze w budynku sdowym spotkaem komendanta Leniaka.
Jako sdziowie fungowali Konaszewicz, mur, Feszczur, Kantor,

jako protokolant Giereczka. Siedzc w mojej kancelarji, syszaem
ze sali sdowej dochodzce wrzaski, bicia i krzyki przesuchiwanych
Polaków. To mi tak zdenerwowao, e zaraz rano oznajmiem ko-

mendantowi sdu Szawale — który bdc w mojem biurze równie

sysza te krzyki
— e wród tych krzyków nie mog urzdowa

i e jeeli by dalej trway te bicia i jki, to bd zmuszony pój
do domu. Szawaa nic mi na to wówczas nie powiedzia. Drugim
jazem, gdy bdc w raem biurze, znowu posysza bicie i krzyki,
sani odezwa si do mie „czujte! jak pyszczut!". Kiedy innym ra-

j:em przechodziem kurytarzem obok sali sdowej i wydobyway si
stamtd oskoty bicia i jki — stojcy pod drzwiami Halpern za-

proponowa mi bym sucha Jak morduj". Otworzywszy nastpnie
drzwi do pokoju ssiadujcego ze sal sdow zobaczyem w tym
pokoju klczcego na pododze Stanisawa Kornikowskiego modl-
cego sic przed swojem przesuchaniem. Gdy okoo 3-ciej po przerwie

obiadowej wróciem do biura zastaem picego tam na sofie kapi-
tana Feszczura, który po przebudzeniu si mówi mi, e zmczony
jest caonocnem urzdowaniem. Wstawszy uda si do sali

sdowej i wnet day si sysze wydobywajce si
stamtd krzyki — jki i bicia. Do bicia Polaków uywano
dwóch lub trzech tgich onierzy, którzy jak sam zauwa-
yem, po takim mordowaniu byli zmczeni i spoceni.
Dnia 27/3 przewodniczcym rozprawy by kapitan Feszczur; w skad

sdu w chodzili : Kantor, Konaszewicz i mur. Po rozprawie widzia-

em si ze znajomymi, skazanymi na mier, p. Leon Czepielewski,

egnajc si ze mn da rai na pamitk papieronic i powiedzia

, przepado! niewinny do ziemi id. Nic nie zrobiem zego". T»
samo mówili do mnie drugi Czepielewski i Herzog. Wszyscy ska-

sani byli widocznie skatowani, bo nie mogli sta na nogach i chwiali

si. Nastpnie zarzdca Florenców i Sagaty kazali skazanym na

mier pozrzuca z siebie palta, wzgldnie futra i rzeczy te zabrali,

a nastpnie skazanych wyprowadzono na podwórze wizienne i obok

budynku wiziennego odbyo si przy zapalonych wiecach rozstrzelanie.
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Wyszedem take na podwórze, gdy chciaem si przekona,
czy ich tam nie bd dalej bi i stojc pod lip widziaem, e
skazani uklkli na rozkaz Florencowa, który fungowal przy egze>
kucji jako felczer. Przy rozstrzelaniu prócz sdziów byli take jako
widzowie i inni oficerowie zaogi zoczowskiej. Po poudniu tego
dnia na kilka godzin przed rozpoczciem si sdów syszaem jak
chory Giereczka telefonowa do komendanta miasta Janowicza.

Pyta czy gotowe s groby
— o to samo telefonowa nastpnie

sierant nieznanego mi nazwiska. Akta odnonej sprawy nigdy nie

byy w moich rkach — jako kierownika kancelarji. Na 'drugi dzie
przesuchiwania dalszych aresztowanych odbyway si w kacelarji

wiziennej — przesuchiwania uskuteczniali zarzdca Florenców
i dozorca Sagaty a zeznania spisywa Giereczka. Odnone zeznania

wymuszano biciem na miejscu. W ich przesuchaniach bra te
udzia nauczyciel ludowy Andrzej Sawczuk — który jako oficer

ukraiski zostaj zasdzony na rok wizienia i odbywa podówczas
tam t kar. Niepamitnego mi dnia przechodzc kurytarzem zau-

wayem lecego na ziemi znanego mi wonego sdowego Dog—
Polaka — który by jak po jego wygldzie stwierdziem, skatowany.
Prosi mi o pomoc odszedem atoli — nie mogc niczego dla niego

uczyni
— uciekem od niego

—
aby mi kto nie zobaczy — e

z nim rozmawiaem. W dniach 29/3 i 1/4 odbyway si dalsze sdy,
widziaem — e wszyscy sdzeni byi skatowani i chwiali si na

nogach. Rozstrzeliwanie w dniu tym take widziaem. Prócz wy wy-
mienionych w sdach doranych brali udzia nieznany mi kapitan

rachunkowy, kapitan Dobrzaski i Dr. Krywucki.

Zygmunt Hupaowski waciciel ziemski w Woroniakach:

Dowiedziawszy si — e aresztowano mego zicia^ p. Syma
i syszc — e dnia poprzedniego miay miejsce rozstrzeliwania na

Zamku, udaem si o interwencj do komisarza powiatowego Bal-

tarowicza — ten atoli zby mi lekcewaco mówic „co to zi"
i dodajc — e nie chce si pyta o zajciach na Zamku — aby nie

myleli, e on si tem bardzo interesuje. Spotkawszy w tym czasie

na ulicy ks. Bekota gr. kat. proboszcza — dobrego znajomego —
któremu w czasie gdy przebywa na ewakuacji w Zoczowie wiad-

czyem wiele dobrodziejstw — prosiem o wstawienie si za ziciem— w odpowiedzi rozgada si „Polacy uwaali nas za najmitów
i parobków; musielimy zatem pokaza — e my tu pany i gospo-
darze" — a p. Marji yborskiej obecnej przy tej rozmowie na zapy-
tanie— kiedy ci zaaresztowani zbrodniarze bd powypuszczani

—
odpowiedzia „poow si powystrzela a poow wypuci". Podów-

czas ks. Bekot by kapelanem ukr. na Zamku i niewtpliwie by
dokadnie poinformowany o tem, co si dziao i co si miao sta.

*e z góry byo ju postanowionem — e wszyscy aresztowani zo-

stan rostrzelani wiadczy o tem fakt — e ju o godzinie 9. rano

w dniu 27. marca 1919 (pierwsze rozstrzeliwania nastpiy pónym
wieczorem tego dnia) na zoczowskim cmentarzu pokopano grpby

—
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do których rozstrzelanych nastpnie wrzucono i zakopano. Jestem

przekonany
— e cala ówczesna ukraiska inteligencja, poczwszy

od prezydenta sdu okrgowego, wiedziaa naprzód o tem, e mor-
derstwa na Zamku maj by dokonane — a opieram to swoje
twierdzenie na tem — e w pierwszych dniach mordów adnego
kroku nie uczyniono dla powstrzymania sdów doranych. Do czasu
mordów ukraiskich byem obrzdku gr. kat. — po 1. listopada 1918

wciga mi ks. Juryk w robot na rzecz Ukrainy — po dokona-
niu mordów zmieniem obrzdek — aby z mordercami nie mie nic

wspólnego.

Mikoaj Gaecki drogomistrz:Bdc w dniu dokonania pierwszych
mordów (27/3) o godzinie 9 rano na swym ogrodzie ssiadujcym
z cmentarzem, widziaem jak ukraiski kapitan Janowicz przypro-
wadzi na cmentarz 20 onierzy — którzy za jego wskazówkami na

skraju cmentarza wykopali dwa obszerne groby dla masowegt
grzebania zwok. Robot t onierze zajci byli do 1 '/j wieczorem,
a przed dziesit jedeu z tych onierzy rozkaza pogasi wiata
w domu w pobliu tych grobów stojcym i pod groz rozstrzelania

zakaza wychodzi z domu. Nastpnego dnia rano zastaem ju oba

groby zakopane, w pobliu zauwayem krew, a na jednym z gro-
bów lea kawaek czaszki, w której znajdywaa si cz mózgu.
Spotkaem wtedy na cmentarzu jak kobiet z Lackiego i ona
mi opowiadaa, e ubiegej nocy zakrada si na cmentarz, gdy
syszaa— e maj grzeba na cmentarzu dezerterów i e tam bdc
syszaa —e jeden z rozstrzelanych bdc jeszcze ywym prosi
onierzy „by go dobili" — na co jaki onierz uderzy go kolb
w gow i czaszka mu odpada. Tego dnia onierze kopali tam
dalsze dwa groby

— jeden z tych zasypano nastpnej nocy, a drugi
w nocy 1. kwietnia.

Józef Reschuz, dozorca wini: W dniu pierwszych rozstrze-

liwa zaraz po objedzie zajechao na dziedziniec Zamku 5 fur —
a chopi, którzy przyjechali, wzgldnie i onierze, mówili mi -- e
przyjechali po aszków — e bd dzi ich strzela— Sagaty za
doda, e wieczorem bdzie wielka egzekucja. Na. drugi dzie do-
wiedziaem si o rozstrzelaniu poprzedniej nocy 9 Polaków. Dozo-

rujc w tym dniu aresztantów zauwayem na miejscu stracenia

cz mózgu i krew." Pewnego dnia przy kocu maja — na krótki

czas przed ucieczk Ukraiców ze Zoczewa widziaem jak oficer

ukraiski wraz z kozakiem wyprowadzi poza Zamek p. Wodzi-
mierza Klimowicza. Ten prosi si i tómaczy przed oficerem, e
nie jest dezerterem, ale poszed do domu tylko po chleb i bielizn,
kozak jednak podprowadzi go kilka kroków dalej i wystrzaem
z karabinu go zabi, a nastpnie widziaem, jak niós jego kurtk
i sztylpy.

Antonina Drgiewiczowa, ona sdziego okrgowego: Dnia

27. marca zabrali mi onierze ukraiscy chor z óka i wraz

z przyaresztowan moj suc odstawili nas obie do wizienia
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na Zamek. Spotkaam pjo drodze p. Syma pocbylonego, caege
sinego, z oczami wyszemi na wierzch. Siedzc w kani o 3-ej

po poudniu zauwayam, e na dziedziniec zajechay 2 tury, a na

pytanie siedzcej w tej samej celi wiziennej Rosjanki odpowiedzia
chop — e bd dzi wywozili Polaków na cmentarz. Po 10-ej
wieczorem wrócia do celi sdzona tego dnia Bielawska i oznaj-
mia nam o zasdzeniu 9-ciu na mier a w pó godziny póniej
usyszaymy dawane salwy karabinowe i nastpnie poszczególne
wystrzay. W dniach rozstrzeliwa — gdy przychodzcego do celi

dozorc Sagatego pytaam o ma mego — równie winia, co si
z nim dzieje, odpowiedzia mi „niech si pani o siebie boi — ojczyzna
kosztuje". Dopiero 13 dni po uwizieniu zaprowadzono mi przed
sdziego Konaszewicza — który wypytywa mi, skd czerpiemy
fundusze na dostarczany przez Panie zoczowskie — wikt dla inter-

nowanych, a po tem przesuchaniu owiadczy mi — e bd inter-

nowan — zaczem wnet odprowadzono mi do budynku Sokoa —
gdzie przesiedziaam dalszych jeszcze pótora miesica.

Marya Jehanne z Walewskich Wielopolska Janowska, waci-
cielka dóbr I znana autorka : Dnia 28. marca przyaresztowana spro-

wadzon zostaam do wizienia do celi, w której zastaam ju 17

pa aresztowanych. Na drugi dzie rano widziaam przez okno

prowadzonego' p. Starkla, który ledwie si wlók. Pónym wieczo-

rem tego dnia moe o 1-ej w nocy usyszaam salw strzaów,
a potem cay szereg pojedynczych strzaów. Rozstrzelano wówczas
4 osoby

— midzy nimi p. Starkla. Do przesuchania zaprowadzo-
no mi dopiero 1/4 przed sdziego Konaszewicza. Byam wypyty-

wan na temat wiersza p. Wolskiego. Wobec zaprzeczenia, bym co
wiedziaa — e autorem p. Wolski — sprowadzono p. Wolskiego
do konfrontacyjnego przesuchania— tene przyzna si do autorstwa

tego wiersza. Zauwayam, e p. Wolski by wówczas ju bardzo

skatowany — zmieniony do niepoznania i opuchnity. Rozgldnwszy
si po pokoju

— w którem to przesuchiwanie miao miejsce,

zauwayam, e cay by zbryzgany krwi i zdawao mi si jakby
kawaki ciaa na cianie tkwiy, na pododze leaa szmata caa
skrwawiona.

Maks Rosenbusch, lusarz ze Lwowa: W krytycznym czasie

odsiadywaem w zoczowskiem wizieniu kar dwuletniego wizienia.

Noc sprowadzono nieznanego mi przedtem pana
— póniej dowie-

dziaem si, e by to p. Nowakowski. Nad ranem zabra go do

przesuchania dozorca Sagaty. Przyprowadzono go z powrotem do

celi w 1V2 godziny póniej. Zauwayem, e na twarzy by w wy-
sokim stopniu zmieniony

— a futro, którem by okryty
— bardzo

zabrudzone. Wszedszy do celi zakry rk oczy i stojc spar si
rkami o mur. By tak przygnbiony i zmaltretowany

— e zapyta-
em go, co si stao. Na kilkakrotne zapytania zrazu nie dawa
adnej odpowiedzi, wreszcie na dalsze naleganie moje odezwa si
„chce pan wiedzie co si mi stao, to panu powiem* — po tych
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sowach prosi mnie, bym mu zdj futxo — hyl ak bowiem osa-

biony
—*e sam tego uczyni nie móg. Po zdjciu futra zauwayem,e mia porozpinan kamizellc i szelki do spodni nie przyczepione,

A po opadniciu spodni pokaza mi poladek i wtedy spostrzegem— e od krzyów a poniej poladków mia ciao od bicia cakiem
zsiniae i czarne, a w niektórych miejscach przeciekaa krew. Uo-
yem go tedy na ól^ — podaem mu mdlejcemu mleka — po
przyjciu nieco do siebie — pocz mi opowiada — e oficerowie

ukraiscy na sali pytali si go .moe co wie", a gdy odpowiedzia— e nic ule wie —jeden z oficerów zawoa, by da mu 50 nahaji—
drugi oficer woa da mu 100 — trzeci 150, a inny zawoa, by

bi go do mierci jeeli nie powie. Pytaem si p. Nowakowskiego— co zrobi — a on mi odpowiedzia, e nic nie winien i o niczem
nie wie. Po poudniu zabrano p. Nowakowskiego z mojej celi —
wicej ju nie wróci, w nocy okoo 11-ej usyszaem salw strzaów
i pojedyncze nastpnie strzay. Nastpnego dnia w czasie przechadzki
widziaem na miejscu stracenia znaczne lady krwi. Wiedziaem —
e kierownikiem sdu by kapitan Szawaa i znaem go z widzenia —
pytaem tedy p. Nowakowskiego, czy go kaza bi take Szawaa—
na co .opisa mi z osoby Szawa — a z opisu tego przekonaem si— e by nim Szawaa.

Zofia Zakrzewska, córka prokuratora: Przyaresztowana 20/3

sprowadzon zostaam przed Konaszewicza (byego sdziego w Zo-
czowie). Kaza przeprowadzi osobist rewizj i odstawi mi do celi.

Zastaam w niej ju wicej Pa zoczowskich. Okoo 5-ej po po.
widziaam na- dziedzicu fury, którerai nastpnie wywoono ciaa

pomordowanych — a furman na zapytanie powiedzia „bdziemy
'W nocy Lachów wywozi na cmentarz". Przesuchiwa mi pora
wtóry Konaszewicz i pyta si o wiersz (p. Wolskiego), który
w czasie rewizji znaleziono w odpisie w naszym domu, W rozpra-
wie — w której i mnie sdzono, brali udzia Konaszewicz, mur,
Kantor, Feszczur, Dobrzaski, Bezpako. p. Wolski na rozprawie

przyzna si do autorstwa wiersza i zato go te zasdzono na mier,
w czasie przesuchiwania p. Niecia podnoszono jego mow
w dniu 19/2 1918 w czasie obchodu z protestem przeciw zawarciu

pokoju brzeskiego, Iykiewieowi i Mazurkowi zarzucono — e no-

sili maciejówki. W czasie wyczekiwania wyroku p. Wolski poka-

zywa mczyznom zmasakrowane ciao — e nie ma skóry na

grzbiecie. W drodze aski skazan zostaam na 4 letnie wizienie.
Zaraz po rozprawie dowiedziaam si — e sdy doraine wstrzymane— mówi mi to Sagaty. (Mimo tego zasdzonych w tym dniu jeszcze

rozstrzeliwano).

Mieczysaw Onyszkiewicz, ucze tV. klasy gimn : Zostaem uwi-
ziony pónem wieczorem 27/3 — na przywitanie otrzymaem spro-

wadzony na Zamek od dozorcy wiziennego 2 razy w twan—
prowadzonego do celi wiziennej bili mi onierze kolbami p»

plecach. Wtrcony do celi — upadem — a podniósszy si zauwa-
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yem na óku, pod które si zatoczyem, p. Podgórskiego, Byt
zmasakrowany. Mówi mi, e go zbito, e mia nalee do jakiej
organizacji

— lecz on o niczem niewie. Wnet wywoano go z celi— a poniewa wskutek poprzedniego zbicia i nie móg —
jedni

dnierze prowadzili go, a inni bili pdzc go kolbami. Okoo go-

gziny 10-ej w nocy przyszed do celi Florenców po ks. Czajkowskiego
M. — którego na niedugi czas przedtem do celi sprowadzono —

.wzywajc go, by szed wyspowiada swoich ludzi na mier. Rów-
noczenie jaki onierz owiadczy, e i ja mam pój — na to

staraem si ukry w celi, lecz onierz chwyci mi za nogi
—

w czasie takiego wycigania mnie uderzyem gow o kamienn
podog jednoczenie; poczli mi bi— zemdlaem — ocuciem si
na drodze prowadzcej z budynku wiziennego na miejsce stracenia.

Kto dla ocucenia poda mi wod i wtedy zobaczyem obok siebie

p. Herzoga, któremu z ucha cieka krew, tudzie lecych na ziemi

p. L. Czepielewskiego i Dembickiego. Nastpnie kazano nam

wszystkim pój dalej pod okop i stan w szeregu. Stojcym
w szeregu kazano pozrzuca bluzki, wskutek czego i ja swoj
rzuciem na ziemi. Na rozkaz mieli nam onierze zawiza
wszystkim oczy chustkami, lecz p. Nowakowski gono powiedzia:
.Bracia niewinnie giniemy — oni s niegodni strzela nam
w twarz — obrómy si". Na to wezwanie odwrócilimy si od

szeregu onierzy. W tej chwili jeden z onierzy przechodzc koo
mnie dla zawiecenia pochodni — potkn si — wypad mu zegarek
do moich stóp

— a gdy mu podaem, przemówi do mnie „zachciao
ci si organizacji"

— gdy na to mu powiedziaem — e nawet
nie dano mi si wyspowiada i e nie byem jeszcze sdzony —
porucznik Kantor, który kierowa egzekucj nakaza onierzom

spu^i bro — a porachowawszy nas klczcych 10 powiedzia:

„halt! ode je bilsze". — Wobec tego odczyta spis
—

którzy
mieli by rozstrzelani — a e nie wymieni mego nazwiska —
zerwaem si i uciekem z szeregu zdajc do wizienia. W tej

chwili pada salwa i rozlegy si straszne jki. Wkrótce po wróce-

niu do celi widziaem 2 fury jadce z trupami — furj- zatrzymano
—

bo woano, e jeszcze 2 trupów nie zabrano i wtedy zobaczyem,
jak onierze dokadali na fury zupenie nagie dwa ciaa ludzkie.

Ks. Czajkowski, który wróci w tym czasie do celi, opowiada —
e spowiada zasdzonych na mier, a midzy nimi i p. Podgór-

skiego. Drugiego dnia po tej egzekucji zaprowadzono mi do sdu.
Zasiadali Dobrzaski, raur, Konaszewicz, Olszaniecki, Batarowicz,
Kantor. Pokazano mi list o treci „Kochany Przyjacielu przyjd
do Googór — std pójdziemy do Lwowa* i pytano, czy jestem
autorem? Kazano mi da prób pisma i wtedy Kantor orzek —
e to moje pismo. Przytem zauway na moim palcu Konaszewicz

piercionek z orem polskim
— spostrzeeniem tem poirytowany

nazwa mi spolszczonym ukraicem i krzycza ,wyte chtiy budo-

waty Polszczu na ukraiskoj zemli" i kaza mi zdj piercie. Gdy
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«odpowie<izialeni, e zdj go nie potrafi
— owiadczy mi — te

odetnie mi go z palcem. W tej ciwili zawoano go do telefonu

i ju dalej nie byo mowy o piercionku — natomiast zaczto py-
ta o list, przyczem mur przemówi do mnie: ,No kochany Miciu
powiedz prawd — a my ci damy przepustk do Warszawy, a jak
nie powiesz prawdy — to zastrzelimy ci jak psa*. Gdy im przy-
znaem si do autorstwa zaleci mi Konaszewicz wymierzy 60 plag—
a po wykonaniu tej egzekucji zaprowadzono mi do celi. Nastpnego
dnia zaprowadzono mi znowu do sali rozpraw i tu widziaem s-
dzonych p. Starkla, A. Szemberskiego, Iowskiego, witka —
wszyscy byli ogromnie zbici — p. witek ledwie dycha, p. Szem-
•berski by bity take w pity. Ogoszono im wyrok mierci, innych
na mier nieskazanych odprowadzono do cel wiziennych — po
po powrocie do celi wnet usyszaem salw i straszne krzyki. Tego
samego dnia wprowadzi do celi onierz p. Niecia. Wszedszy do
celi upad na ziemi, .

a gdymy go ocucili mlekiem, opowiedzia, e
dosta 200 plag

— i gdy przy naszej pomocy zdj ze siebie ubranie—

spostrzeglimy, e na ciele od góry do dou mia prgi. Sprowa-
dzono nastpnie do tej samej celi p. Wolskiego. I on by w straszny

sposób zbity
— tyln cz ciaa mia strasznie opuchnit, wskutek

czego wraz z Gawlikowskim dla ulenia mu w bólu przykadalimy
mu kompresy- Wskutek pobicia przez kilka tygodni byem chory.

Mikoaj Bolubasz, gr. kat. rolnik: Chodziem po ks. Czajkow-

skiego
— szed wyspowiada zasdzonych odprowadzaem go nastp-

nie na miejsce stracenia — a po rostrzelaniu zaprowadziem go
z powrotem do celi wiziennej. Z opowiadania wiem, e p. Tom-

czyszyna, Mokrzyckiego i Miklucha rozstrzelano za to, e owiadczyli,
i nie pójd walczy przeciw swoim braciom. Rostrzelani zostali bez

przeprowadzenia rozprawy.

Micha Sta, gr. kat obrz., z zawodu stelmach : Byem komen-

dantem warty wojskowej w dniach krytycznych. Do bicia przezna-

czonych byo S onierzy z przedbojowej sotni, a jako ochotnik bi
take Perejmibida. Bicie odbywao si w ten sposób

— e odnon
osob zmuszano do pooenia si na awk. Jeden onierz trzyma
za gow, drugi za nogi, a dwóch bio. Bito bykowcami sporzdzo-
nemi ze skóry z 3-nra drutami w rodku. Bito dziennie po kilku-

nastu aresztowanych. Byem przy ogoszeniu wyroku w pierwszem
dniu — skazano 9-ciu — po skazaniu ich wyspowiadano

— poczem
Florenców i Sagaty pozabierali od nich futra i paszcze

—
skazanych wyprowadzono na podwórze zamkowe i do klczcych
dano salw. Salw da oddzia onierzy z 18 ludzi — strzelano

z odlegoci 3 kroków kulami dum-dum. Midzy rozstrzelanymi byo
kilku le trafionych

— midzy nimi i p. Nowakowski. Do nich

strzelano nastpnie pojedynczo. Oddziaem komenderowa por. Kan-

tOT. Po egzekucji onierze cigali z zabitych odzie i obuwie

-1 zaraz ^wtpuie wywieziono trupy wozami — które czekay na
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dziedzicu od szeregu godzin i zawieziono na cmentarz do grobóir
od rana ju na ten cel przygotowanych.

Józef Macedoski, stranik koi.: Na prob p. Stefanowskiego

jedziem do Tarnopola do p. Niecia po pienidze dla kolejarzy
zioczowskich — którzy za czasów ukraiskich suby nie penili.

Kolejarze otrzymali od p. Niecia tytuem poyczki 5000 Kor. na

5%. Z tych pienidzy otrzymaem 300 Kor. To byo tematem mego
przesuchania

— a gdy to stwierdziem — rzucooo mi na awk
i wyliczono mi 500 nahajek. W czasie tej operacji zlewano mi
wod i cucono jakiem lekarstwem, gdy mdlaem wród bicia. Po
tem pobiciu odprowadzono mi do celi — leaem tam, prawie si
nie ruszajc, nastpnego dnia dwaj onierze prawie mi zanieli

do budynku sdowego. Byem sdzony wraz z p. Starklem. Szem-

berskim, Iowskim i witkiem — wypytywao mi z 10 oficerów—
wypytywano mi gównie, dlaczego nie peniem suby. Przy kon-

frontacji z p. Schmidtem widziaem, e by ogromnie zbity
— e

przez ca noc lea jak nieywy. Mia poamane ])a]ce u rk.
p. witek w czasie ogaszania wyroku, bdc sti-aszuie skatowa-

nym, lea prawie na pododze, a oficerowie ogaszajcy wyrok
miali si z niego. Wskutek pobicia chorowaem przez 7 tyyodni,

Adam Popowicz, kapitan wojsk polskich : Zostiem przyare-

sztowany 27/3 — mój ojciec jest Polakiem obrzdku gr. kat. —
sdz tedy

— e przyaresztowanie moje miao by zemsUi — za

wychowanie mi w duchu polskim. Przy rewizji osobistej jiozabie-

rano mi rzeczy moje jak pienidze —
portfel i szalik i tych ju

nigdy nie otrzymaem. Podobnie czyniono z rzeczami zabieranemi

i wszytkim innym aresztowanym — jakkolwiek mówiono — e
zabieraj, w tymczasowe przechowanie sdowe. Wiedzc o tem,

zadaem potwierdzenia odbioru pienidzy — na to rzuci si na
mnie porucznik Florenców z bagnetem wyjwszy go z pochwy
i uderzy mnie silnie w twarz, a dozorca Sagaty z szabl krzyczc
„pyszy donesenie do sudu — bo sia kienuw na urjad". Na to za-

woa Florenców ^buki", a na rozkaz ten wymierzy mi lask 10
uderze — przyczera laska si zamaa. Po tej egzekucji odprowa-
dzono mi do celi — po chwili wywoano mi z powrotem i na po-

wtórny rozkaz Florencowa wymierzono mi drugich 10 buków. Po
drodze bi mi onierz kolb po plecach, a plutonowy Medyski
wpuszczajc mi do celi kopn mi nog tak silnie — e sic za-

toczyem. Trzeciego dnia wszed do celi Florenców i pocz mi .

namawia, bym Lmieni obrzdek rzym. kat. na gr. kat. i wstpi
do armii ukraiskiej

— a gdy odmówiem, poegna mi sowami
npraszczaj towarysz

-- bilsze sia ne uwidim". Pytania do mnie

przez sd skierowane opieway: 1) howorit o tim wsim, szczo zna-

jete, 2) szczo wy znajeto o spysku, 3) szczo wy znajete o ystach,
szczo legionery pysay. Z tego dedukcj — e Ukraicy nie mieli

adnych danych co do rzekomo istniejcego spisku polskiego
— e
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usioMpali wydoby jakie w tym kierunku materja. — Zabiegi hylj
bezowocne — bo adnego spisku nie byo.

Czesaw Gawlikowski, student: Dnia 27. marca przeprowadzono
rewizj w naszym domu — bez wszelkiego rezultatu — i zabrano
mnie, brata Wadysawa i wuja Piotrowskiego i dwóch jego synów
Wadysawa i Edwarda do wizienia. Przesuchany zostaem nast-
pnego dnia. -Przesuchiwa mi mur pytajc si, co ja wiem
o polskiej nihilistycznej organizacji

—
gdy odpowiedziaem zgodnie

z prawd — e nic nie wiem — oznajmi mi — e wczoraj dzie-

wiciu ju zostao rozstrzelanych
— e „cae nawet miasto Polaków

wystrzela, a musi si dowiedzie o tej organizacji*^ Gdy i na
powtórne pytanie

— tak sam daem odpowied, skin na ordy-
nansa — ten mnie zabra i podprowadzi pod sal — w której
odbyway si egzekucje. Przyszedem na chwil, gdy bito St. Kor-

nikowskiego — po wyprowadzeniu tego strasznie zbitego
—

wprowadzono tam mego brata Wadysawa. Sysz bicie — jki —
zemdlaem — gdy oprzytomniaem, usyszaem — e brata bito

dalej, a Sagaty woa do bijcych „fest byjte, ne aujte!" Po wy-
liczeniu bratu 150 plag wprowadzono mi do katowni — kazano
mi zdj spodnie — poczem rzucono mi na awk. Trzymao mi
»> onierzy, a 2 lub 3 bio. Gdy wród bicia zemdlaem — oblewano

mi wod. Dostaem 130 plag. Nieprzytomnego z bólu zaprowadzono
mi nastpnie do celi. — po drodze Medyski — plutonowy, kilka-

krotnie uderzy mi po twarzy wykrzykujc, „to wy chtiy nas

pomordowaty — pidesz z toho wita! Polszczu chtie budowaty na

ukrainskoj zemli". W celi zastaem wród wicej wspówini Józefa

Macedoskiego i p. witka — w straszny sposób byli zbici.

Stawaem nastpnie przed sdem doranym w dniu 29. marca wraz
z 21 osobami. Sdziami byli: mur, Kantor, Dobrzaski, Koiiasze-

wicz, Feszczur, Batarowicz. rour stawiajc mi pytanie pokazywa
mi spis Polaków — obok nazwisk których byy umieszczone czer-

wone krzyyki — mówic — e pójd tam, gdzie poszo ju
dziewiciu. Gdy po rozprawie oczekiwalimy wyroku, p. Starki

ali si — e ma zamane ebro i naruszon klatk piersiow
i zaman rk lew w doni. p. Iowski i Jarzbski alili si —
e Kantor bi ich przy przesuchiwaniu za maciejówk. Na mier
zasdzeni zostali z tej liczby osób p. Starki, witek, A. Szem-

berski, Iowski. Zasdzonych na mier zatrzymano w budynku
sdowym, innych odprowadzono do cel. W krótki czas potem usy-
szaem salw i 13 pojedynczych strzaów. W dwa dni potem
wprowadzono do mojej celi p. Niecia strasznie zbitego. Cieka mu
krew z palców, a na drugi dzie równie okropnie zbitego p.
Wolskiego. Po zdjciu mu spodni i kalesonów zobaczylimy — e
ciao mia czarne jak wgiel. Chcc mu uly w bólu przykadaem
mu okady z mokrej chustki. Dnia 1. kwietnia zabrano z celi p.
Wolskiego i Niecia — a o 10. wieczorem ich rozstrzelono. Wskutek

pobicia przez 3 tygodnie nie mogem ani chodzi, ani siedue.
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Wicej jak pót roku po pobiciu miaem znaki na tylnej czci ciaa

i na piersiach. Jak innym, tak i mnie zabranych mi w sdzie
pienidzy

— nie zwrócono.

Karolina Maly'ówna studentka, córka radcy sdowego: Przy-

aresztowan zostaiam wieczorem 27. marca. W godzin po sprowa-
dzeniu mi do wizienia usyszaam salw karabinow, a p. Bielawska

w tym dniu sdzona (na mier skazana z zamian na 10-letnie

wi^iienie) wróciwszy do celi wyliczya nam osoby pierwszych *J ofiar.

Przed sdem doranym stawaam 2. marca — w skad sdu wcho-

dzili mur, Kantor, Batarowicz, Olszaniecki, Dobrzaski, Giereczka,

Konaszewicz, Feszczur. Gównym tematem pyta rai stawianych

byo, skd pobieraam fundusze na pomaganie rannym i interno-

wanym. Po rozprawie rozmawiaam z p. Starklem. By strasznie

zbity. Opowiada mi, e dosta 2G0 nahajek i 14 razy kolb w bok.

Mia powybijane zby i zranion lew rk. p. witek — strasznie

sbity
— mówi — e dosta 400 nahajek, mia ran na rce.

Wszyscy w tym dniu sdzeni skaryli si — e od chwili j)rzya-

resztowania — przez 3 dni je nie dostali, a p. Starki — który

gryz kawaek suchego chleba mówi, e nie wiedzia — e chleb

moe tak smakowa. Wyczekajcych na wyrok spdzono do kani —
wchodzi tam od czasu do czasu por. Floreuców mówic — e
trzeba bdzie' ludziom ksidza — lecz na to p. kapitan Starki

pociesza wszystkich
— e napewno wszyscy bdziemy uwolnieni —

e przecie niczego nie znaleziono, ani udowodniono — e w dniu

27. marca nie rozstrzeliwano Polaków — ale jakich dezerterów

ukraiskich i e Ukraicy urzdzaj tylko koraedj z sdem do-

ranym dla zastraszenia Polaków. Tego rodzaju wersj podawano
sobie od ust do ust po wszystkich celach — a póniej si dowie-

dziaam — e w dniach rozstrzeliwania Polaków i w pierwszym
tygoduiu po rozstrzeliwaniu a do ukazania si wiadomoci urz-
dowej w gazecie zoczowskiej — takie same wersje kryy
i w miecie i nikt nie chcia wierzy — aby mogo by prawd —
e te masowe egzekucje na Polakach rzeczywicie dokonano. p.
8tarkl opowiada mi, e Kantor by kapralem w jego oddziale

wojskowym i dlatego mci si obecnie na nim. Wskutek wizienia
i wrae okropnych w tym czasie odniesionych doznaem rozstroju

nerwowego, na który obecnie cierpi w wysokim stopniu.

Wadysaw Gawlikowski absolwent gimnazjalny: Byem pytany
o istnienie partji nibilistycznej

—
gdy zaprzeczyem, kazano mi

si pooy na awk; 3-ech onierzy siado na mnie, a 2-óch bio.

Wymierzono mi 130 razów — po stu nahajkach bya przerwa. Po
zbiciu odprowadzono mi nieprzytomnego do celi — tam spotkaem
si z bratem Czesawem. Byli tam te p. witek, Starki, Szem-

'

berski, Iowski i Macedoski — wszyscy ju bardzo zbici. Dnia
2S. marca wraz z kilkunastu Polakami stawaem jako oskarony
przed sdem doranym — sdziami byli Dobrzaski (przewodniczcy)
mur, Kantor, Olszaniecki, Batarowicz — w charakterze obrocy
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wystpowa Konaszewicz. Wyrok ogasza Zmur. W mojej celi sie-

dzieli p. Wolslci i Nie —
byli w straszliwy sposób zbici. Znaki

z pobicia miaem przez kilka miesicy.
Ks. Wincenty Czajkowski, infuat: Dnia 27. marca po rewizji

—
która pozostaa bez wyniku dodatniego, zostaem wraz z moim
bratem ks. Marjanem przyaresztowany i odprowadoony do wizienia
na zamek. W kancalarji wiziennej Florenców i Sagaty odebrali
oderanie pienidze i brewiarz i zaprowadzi? mi do celi 12., w której

znajdywali si sami przestpcy (zodzieje). Klucznik podszepn mi —
e jeeli co wiem — to powinienem powiedzie, bo strasznie bij.
Okoo 4. po poudniu jeden z winiów przyniós wiadomo do

celi, e przyjechay fury po umarych i e wobec tego bd tego
dnia strzela. Tego dnia okoo godziny 10. wieczorem wyprowa-
dzono jmnie z celi i oznajmiono, e mam wyspowiada Polaków

zasdzonych tego dnia na mier. Mnie i ks. Marjana zaprowadzono
do sali — gdzie byo 9 skazaców. W czasie odbywania spowiedzi

wpada do sali oficer i zaleca popiech, bo zostaje wymieniona
przez niego liczba minut do dokonania egzekucji. Widziaem
wszystkich 9-ciu tego dnia rozstrzelanych

—
wszyscy byli zbici. Po

spowiedzi zabrano zasdzonych, a na podwakro powtarzan moj
prob, bym móg towarzyszy skazacom na miejsce stracenia —
owiadczono si odmownie i dopiero na powtórzon tak prob
brata ks. Marjana pozwolono mi na to. Zaprowadzi mi na miejsce
stracenia klucznik, a gdy tu rozpoczem modlitwy jeden z onie-
rzy odezwa si: „po co si teraz modli — trzeba byo przedtem
to z nimi zrobi". Po udzieleniu skazacom dodatkowej absolucji

pada salwa, a'potem dobijano jeszcze tych, którzy nie padli odrazu

trupem. Mimo mej proby nie pozwolono mi odprawi pogrzebu —
lecz odprowadzono do celi. Dnia 29/3 — okoo 10 wieczorem spo-
wiadaem dalszych czterech skazaców. Obecny by wtedy i ks.

Bekot (gr. kat. proboszcz). Skazani i w tym dniu na mier byli

okropnie zbici. Gdy wobec zebranych licznie oficerów p. Starki p»

wyroku przemówi — e jakkolwiek niewinnie ginie, to jednakowo
nie czuje urazy i wyrazi yczenie, aby Bóg sprowadzi zgod mi-
dzy oboma narodami — jeden z oficerów, prawdopodobnie Kantor,
zwróci si do sdu z przemow, e dosy tej komedji, jeeli po-

zwol na dalsz komedj — to poda wszystkich do gazety
— wobec

czego przewodniczcy zarzdzi wyprowadzenie skazaców na po-
dwórze. Towarzyszyem skazacom tym take na miejsce stracenia.

1 w tym dniu le strzelano, bo dobijajc padych dali je.szcze

13 strzaów. Dnia 1/4 spowiadaem z ks. Maryanera ostatnich czte-

rech skazaców. Wszyscy byli take zbici. W dniach poprzednich
strzelano do skazaców klczcych tyem do onierzy zwróconych,
w tym dniu do twarz zwróconych. Gdy w pierwszym dniu rozstrze-

liwa prosiem o pozwolenie rai na towarzyszenie skazacom na

miejsce stracenia, oficer prowadzcy konwój odezwa si: „na co wam

ksidza, na co bogosawiestwa i tak wsi ditkowy (djabu) pijdete
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w zuby". W drugiera duiu rozstrzeliwa widzem najbliej .stojcym
rozstrzeliwanych by ks. Bekot. Z zachowania si sdu i owego oiicera,

który w powyszy sposób wypowiedzia si by na przemówienie
p. Starkla odniosem wraenie — e przeprowadzenie sdu byo
tylko odegran komedj i e ogaszane wyroki byy popi-zednio
z góry przygotowane. Dopiero w dniu 4/4 zostaem przesuchany
przez kapitana Szawa, Poda mi do wiadomoci — e stwierdzo-

nem zostao — e jaki Czajkowski bra udzia w naradzie oficerów

Polskich i pyta si mi, czy bywaem w restauracji Olechnowicza.

Gdy odpowiedziaem, e do Olechnowicza nigdy nie chodziem
i nie znam adnego oficera Czajkowskiego — zostaem wypuszczony
z wizienia i odprowadzony do bursy

—
gdzie mi internowano.

Ks. Marjan Czajkowski, kanonik: Umieszczono mnie w celi—
w której zastaem Mieczysawa Onyszkiewicza. Okoo 10. wieczorem
wszed porucznik Florenców, a pocaowawszy mi w rk powiedzia,

bym wzi krzy i szed z nim swoich ludzi spowiada. Struchlaem.

Zaprowadzi mi do sali — gdzie zastaem ju brata ks. Wincen-

tego
— a obecny ofiicer Fesczur czy Konaszewicz oznajmi nam —

e mamy wyspowiada skazanych na kar mierci — przyczem po-
wiedzia — e mamy tylko na to kwadrans czasu. Co chwil Kantor

przynagla nas. by jak najprdzej spowiada. Ze wzruszenia byem
na pó przytomny, jednakowo stwierdzam — e wszyscy wygldali
bladzi, a p. Nowakowski nie móg klcze ani sta — lecz musia
siedzie przy spowiedzi. Gdy po spowiedzi Kantor zacz ustawia

skazanych do pochodu, a brat prosi o pozwolenie pomodlenia si
ze skazanymi, odezwa si Kantor „do czorta z waszoj moytwoj! wy
wsi taki". W czasie wyprowadzenia skazaców z budynku sdowego
p. Sym zrzuci futerko i prosi, by oddano rodzinie — syszaem
po tem — e futerko do rk rodziny nie doszo. Jaki onierz
ukraiski — który mi pilnowa — po wyjciu pochodu ze ska-

zacami — odezwa si do mnie z krytyk wyroku w sowacl: ,ja

toho ne lublu". Po usyszeniu salwy wyszedem z onierzem z bu-

dynku i w bramie spotkaem si z grup oficerów wracajcych od

miejsca stracenia. Przechodzc przez podwórze zauwayem ruch

koo wozów przy wietle latarni i usyszaem jeszcze kilka strzaów.

a gdy znalazem si w celi, usyszaem jak obok przejeday fury

z trupami. Fury te widziaem na podwórzu ju po poudniu. Przez

kilka dni nastpnych miaem gorczk 30in. Rano powiedzia mi

klucznik, e wieczorem rozstrzelono 4-ech, przyczem by „ i nasz

ksidz ruski". Dnia 1/4 okoo 11 w nocy znowu mi wyprowadzono
lio spowiadania dalszych skazaców. Byem wówczas przy ojio-

szeniu wyroku. p. Wolskiego, Niecia, Mazurka i Iykowskiego ska-

sano na mier, innych na wizienie, a p. Janowskich oddano pod
sd polowy. Przypominam sobie — e p. Wolskiego
zasdzono za obraz rzdu ukraiskiego, za p.
Niecia za organizacj kolejow. Po ogoszeniu wyroku
Nie przemówi — o jakkolwiek wobec wyroku nie da si ju nic
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zmieni, to musi poda — e adnej organizacji midzy kolejarzami
w Tarnopolu nie byo — a czy w Zoczowie bya, tego niewie —
UA co sdzia Konaszewicz odpowiedzia banalnerai sowami. Nastp-
nie pozwolono skazanym napisa' listy do rodziny

— a potem od-

bya si spowied. Dnia 4/4 dopiero przesuchiwa mi Szawaa —
pyta si, czy bywaem u Olechnowicza — i gdzie bywaem w Zo-
czowie — o biuro K. B. K. — które przed l/U 1918 w Zoczowie
istniao i w którem pracowaem — a które w dniu tym zawiesio
swe czynnoci. W dniu, w którem odprowadzano mi do wizienia —
przechodzc obok budynku sdowego — usyszaem wydobywajce
si stamtd jki. Ks. Bekot opowiada mi nastpnie — e ju
we wtorek 1. kwietnia po poudniu, a moliwie wieczorem przyszo
ze Stanisawowa zastanowienie sdów doranych.

Ks. Wilhelm Bekot, gr. kat. proboszcz: Dnia 27/3 pod wra-

eniem pogosek, e maj si odby sdy dorane, powiedziaem do

jednego z oficerów „e s to strachy na lachy", na co mi tene
zapewni — e rzeczywicie dzi odbd si egzekucje. Na drugi

dzie, gdy wracaem z cerkwi, kto powiedzia mi, e w nocy
rozstrzelano 9 osób — a midzy tymi przewanie kolejarzy. Udaem
si na Zamek i tam stwierdziem — e pogoska bya prawdziwa.
Znaem rozstrzelanych p. Nowakowskiego, Dbickiego, Stefanow-

skiego, Syma — to te z przeraenia zapaem si za gow i gdy
wobec rozmawiajcych ze ran w tym przedmiocie Szawa, Koua-

szewiczem, raurem — wyraziem wtpliwo, by oni byli winni —
bo znajc ich od 2 lat i towarzysko si z nimi spotykajc, widzia-

em ich ycie i e spokojnie si zachowywali
— zaczli mi zarzu-

ca, e widocznie le ich znaem i zaczli mi opowiada historj
o jakiej polskiej organizacji

— która miaa za cel wymordowanie
inteligencji ruskiej w Zoczowie — rzucenie si na tyy wojsk ukra-

iskich pod Lwowem stojcych i urzdzenie przewrotu i e to Po-

lacy byli aranerami buntu wojsk ukraiskich w noc popielcow
6/3 dokonanego. Wobec tych wiadomoci wyszedem z budynku
oszoomiony, ale co do wiadomoci mi udzielonych miaem wtpli-
wo, a take nie uwierzyem — e egzekucje rzeczywicie si od-

byy i przypuszczaem, e rozpuszczaj wiadomoci o egzekucjach
dla postrachu. Gdy mi jednak znajomy lekarz dostarczy list

umierconych — bdc w kolizji, co mam powiedzie rodzinom

ofiar — zaprzeczaem, jakoby prawdziwe byy wersje o rozstrzela-

niach i radziem im, by postaray si o przepustki na noszenie

jedzenia^ dla aresztowanych. One to uczyniy i rzeczywicie nosiy

jedzenie, a dopiero w tydzie potem gazeta ukraiska przynio.=;a

urzdow wiadomo o tozstrzelaniach. Do drugiej egzekucji spro-

wadzi mi onierz z kasyna
— przyszedem na czas odczytywania

wyroku. Wszyscy zasdzeni przyjli wyrok spokojnie tak — e a
mi to zadziwio. Zasdzeni po spowiedzi przyjli komunj wedug
obrzdku gr. kat. wobec owiadczenia ks. Czajkowskiego, e innej

niema i zgody skazaców. Komuni przyjli i tak pobonoci —
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ie mi to a rozczulio. Bjlem przy rozstrzeliwaniu skazaców, po
odejciu ks. Czajkowskiego

— odprawiem nad zwokami pogrzeb.

Wadysaw Pieniek, b. kapitan wojsk austr., obecnie major
W. P. Z kocem padziernika 1918 r. wróciem jako oficer z kadr
35 p. p. ze Sternbergu do Zoczowa. Po zamachu ukraiskim zo-

staem przyaresztowany, a po zoeniu kaucji 5000 K. wypuszczony
i konfinowany w Zoczowie. Dnia 27/3 zostaem rano przyareszto-

wany; o 4-ej rano nastpio pierwsze przesuchanie. Przesuchiwali

mi Feszczur, mur, Kantor, Makitra. Oznajmiono mi, e stoj
pod zarzutem zdrady stanu — popenionej tem, e na wypadek
zbliania si wojsk polskich do Zoczowa miaem na czele polskiego
oddziau wpa na tyy ukraiskie. Tómapzenie moje o nonsenso-
wnoci takiego zarzutu byy bezkuteczne — bo oficerowie ukraiscy
bijc kuakami o stó krzyczeli .my we wsio znajemo". Wobec
takich argumentów zamilknem — odprowadzono mi do kani.

"Wróciwszy zastaem w kani notarjusza Sawickiego zmasakrowanego—
który przedstawi nam sposób dokonania przesuchania — jak to

sam wyej opowiedzia. Naocznie sprawdziem lady razów mu za-

danych na opatkach i poladkach. Niebawem sprowadzono do celi

p. Nowakowskiego — po wejciu do celi pad na ziemi i wród
okro|)nych jków wypowiedzia „to straszne, jak ja to przetrzymam '.

Rzuciem si do cucenia omdlaego i zauwayem wówczas, e mia
poszarpane futro i ubranie i kompletnie wywalane, a rce pokale-
czone i krwi omazane. Po rozpiciu wierzchniego ubrania stwier-

dziem — e spodnie ma prowizorycznie nacignite — a gdy je

spuciem i podniosem surdut do góry, spostrzegem, e cae ciao

od karku a poniej poladków byo jedn granatow mas, jakby
noami pokrajan. Zajem si obmywaniem krwi ociekajcego
ciaa — ale zabiegi moje widocznie ulgi w bolach mu nie sprawiay,
bo popada co chwil w stan omdlenia. W tej samej chwili spro-
wadzono p. Syma i Dbickiego — w takim samym stanie skatowa-

nia; jako ludzie modsi mniej znosili bole. Boki. u p. Dbickiego
byy tak zbite — e odniosem wraenie — e nerki wychodziy
na wierzch. Wnet wszed do celi Florenców ze onierzami i pole-
ci nam wszystkim wykonywa ruchowe wiczenia gimnastyczne.
Z obawy przed dalsz chost musielimy si podda temu potwornie
nieludzkiemu zarzdzeniu. Mniej skatowani— których wicej do celi

pospdzano, wskazane wiczenia zniewoleni byli wykonywa — zwol-

niono jedynie p. Nowakowskiego, Syma, Dbickiego i Sawickiego
—

jako takich —
którzy zupenie nie byli wstanie si porusza. Wie-

czorem wyprowadzono nas z cel i prowadzono do sadu. onierze

trzymajc karabiny gotowe do strzau, pdzili nas przed sob kie-

rujc sowami ,na prawo, na lewo". Pod groz utraty ycia kady
porusza si za temi wskazówkami. Skatowanych nie mogcych i
o wasnych siach wlekli zdrowsi. Spdzono nas do jednej sali, przy-
czem oficerowie i onierze wykrzykiwali: ,skurwy syuy Lachy,

.gdzio wasza Polszcz, sukipsyny szpiooy" i kazali idcym oddawa
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sobie kamasze i buty mówic .wam ju nie potrzebne, pójdziecie
do nieba". Z tego pokoju wprowadzano nas pojedynczo do sali,

w której zasiada sd. Wszedszy do sali zauwayem — jakt
w sdzie zasiadajcych Feszczara, mura, Kantora, Makitr, Koua-
szewicza. Caa rozprawa przed sdem ograniczaa si do lakonicz-

nych zapytywa, czy który z nas ma co do dodania do poprzednich
zezna. Gdy za kto jak n. p. ja, zamierzaem co powiedzie
i zaczem mówi — trybuna zakrzycza mnie— dlaczego poprzód
tego nie powiedziaem — wobec czego zamilknem. Gdy w ten

sposób wszystkich do ostatniego przesuchano — oznajmi trybuna
po kilkuminutowej naradzie — e wyrok ju zapad — jednak
ogoszony nam bdzie przez komendanta okrgowego. W niespena,
godzin potem ogoszono nam wyrok — wszyscy w tym dniu s-
dzeni skazani zostali na mier — 7-miu z nich, a midzy nimi
i mnie ogoszono uaskawienie a 10 letnie wizienie. Zwykli o-
nierze ukraiscy ocigali si przy wykonywaniu bicia — natomiast,

na ochotników zgaszali si jednoroczniacy, i ci przez cay czas W
bicie wykonywali.

Bronisawa wierzyska, dozorczyni wini: Dnia 27/3 spro-
wadzono na oddzia kobiecy do wizienia pani Bielawsk z córk,
Herzoank, Czarneck, Stpieniow, Podowsk. Komendantem war-

ty by w tem dniu plutonowy z Olszanicy i wród rozmowy — po-

poudniu tego dnia po spostrzeeniu, e na dziedziniec zajechay
fury

— które miay zabra trupy, pocz opowiada — e tga
dnia ma by rozstrzelanych 16 osób — przyczem wyraa swe obu-

rzenie na takie postpowanie z Polakami. Wieczorem okoo 10-tej
zawoano mi do kancelarji wiziennej

— zauwayam raczcych
si wódk Florencowa i Sagatego i kazali mi zabra ze sob do
celi sprowadzon p. Maly'ówn. Gdy sprowadziam j do celi,

spotkaam onierza prowadzcego do celi Zofi Bielawsk — a ten,

oddajc mi j pod opiek oznajmi mi — e zasdzona zostaa na.

10 letnie wizienie. Po wejciu do celi usyszaam salw strzaów—
a w 10 minut ju potem widziaam fury wiozce rozstrzelanych

—
a przy blasku pochodni siedzcych na trupach onierzy — którzy
mówili ,e na Lachach jest dobrze siedzie*. Nazajutrz wszed do
celi Florenców i oznajmi p. Herzoance o mierci brata mówic
„wasz brat piszów do wiatoho Petra*. Tego dnia sprowadzono do

wizienia dalsze Panie: Przybysawsk, Drgiewiczow, Janowsk,
Czechowsk, Zakrzewsk, Korczysk, Zacharyasiewiczówn. Nastp-
nego dnia — gdy do celi wrócia z rozprawy p. Maly'ówna i owiad-

czya— e maj nastpi dalsze rozstrzeliwania — powsta pomidzy
Paniami lament i poczy mdle — tak, te nie mogam da sobie

z ni€mi rady — a wród tego nastpia salwa strzaów. Posaam
onierza po lekarza do Pa, ale na to nadszed Sagat^ i woa do

mnie, by nie rozczula si nad hadrami, a miejc si doda dwu-

krotnie ,Wojczyzna kosztuje" i e tak bdzie jeszcze tydzie lub

dwa — to si i do tego przyzwyczaj. Proci onierze oburzali
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si z powodu bicia i katowania Polalców. Przy kocu maja bytani

mimowolnym wiadkiem rozstrzelania p. Klimowicza. Przesuchiwa

go w mojem mieszkaniu na Zamku jaki porucznik, pyta si go
dlaczego uciek — gdy odpowiedzia, e chodzi do domu do Kuia-

ego tylko po bielizn i chleb i e kilku ich razem w tym celu do
domu chodzio — da znak onierzowi — ten go wyprowadzi za

bram wizienn — po kilku minutach powróci ~ a gdy inni

onierze oznajmili temu oficerowi — e ju rozstrzelany, odpowie-
dzia im »no i dywit sia; sukinsyna i czuty ne buo". Jeden z o-
nierzy dowiedziawszy si o zamordowaniu p. Klimowicza odezwa
si do mnie — e nie daruje tego owemu oficerowi — bo rzeczy-
wicie by niewinny — bo chodzi do domu tylko po chleb.

Jakób Mandryga, dozorca wini : Miaem sobie powierzony
dozór tylko nad czci gmachu, gdzie mieli siedzie winiowie
cywilni. Pod moj opiek< jako dozorcy pozostawali radcy sdowi
Oay, Kruczkowski — oficja sdowy Kruczkowski, dyrektor gimna-
^um Kryczyski i ks. Czajkowski. Po poudniu ju widziaem 2

fury stojce na dziedzicu — któremi miano wywozi trupy po
egzekucji. Zreszt o zajciach na Zamku wiem tylko z opowiadania—
bo ze suby schotlziem zawsze przed wieczorem i ^^idawaem si
do domu.

Francis7ek Urbaski, dozorca wini: Penic sub 27/';

w drzwiach zamkowych widziaem sprowadzane co chwil partje

aresztowanych Polaków. Wród dnia widziaem, jak prowadzono ich

z wizienia do sdu. — Widocznie byli zbici — bo szli niepewnemi
krokami i byli zmaltretowami — sam zdaa syszaem trzaski bicia

i jki, a onierze opowiadali mi — e przeznaczeni do bicia „tak
bili — e si a spocili". Po poudniu prowadzono do sdu z bu-

bynku wiziennego 16 Polaków — policzyem ich wszyscy szli jakby

pijani
— tak byli zbici — niektórych niemogcych i prowadzili

inni. p. Czepielewscy prowadzili si razem — Sawickiego prowa-
dzi kto drugi

— a wszyscy inni idc trzymali si za rce poma-
gajc .sobie w ten sposób w chodzie. Na podwórzu stay ju wtedy
dwie tury

— a stojcy obok nich onierze mówili midzy sob
„pijdut do Izu.sa*. Widziaem akt rozstrzeliwania; skazacy klczeli

pod murem i odmawiali wraz z ks. Czajkowskim na gos „Zdrowa
Marjo". Pada nastpnie salwa — Florenców zauway — e kto
jeszcze yje — nastpiy poszczególne strzay. Gdy spostrzeg mi
który. z przypatrujcych si egzekucji oficerów, kaza mi si odda-

li. ad ranem poszedem na miejsce stracenia — zauwayem lece
tam dwa mózgi i cae miejsce krwi zlane. Póniej si dowiedzia-

em, e mózgi te zakopa dozorca Koodnicki. Po zwolnieniu

ze suby o 6 rano poszedem na cmentarz, aby zobaczy gdzie

rozstrzelanych pogrzebano
—

grobu nie znalazem, tylko na miej-
scu — gdzie póniej okazao si — e tam zostali pogrzebani

—
spostrzegem na wierzchu lec czaszk i krew. Widocznie onie-
rze na rozkaz miejsce zakopania trupów zrównali z ziemi — aby
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ladu nie byo. Wieczorem byem znowu na tem miejscu
— czaszki

ju nie zastaem — natomiast zobaczyem polcopane nowe jamy.
Szwagier mój Gaszyski w tym czasie przyaresztowany otrzyma
50 nahajów.

Franciszek Jarzbski, zwrotniczy kol.: Przyaresztowano mi
w dniu 27/3 wraz p. Iowskim. Gdy onierz, który nas sprowa-
dzi — oznajmi oficerowi — e jestemy kolejarzami

— porucznik
pobi nas obu za to, emy mieli maciejówki i moj maciejówk
spali. p. liowskiego uderzy .w twarz tak silnie, e mu pka
warga. Byem przesuchiwany na drugi dzie po dokonaniu pierwszej
egzekucji. Przesuchiwa mi mur, by przytem Szawaa. Gdy za-

przeczyem—bym mia jak wiadomo o organizacji kolejarzy
—

któraby miaa za zadanie wysadzanie mostów kolejowych, uderzy
mi jeden z poruczników 4 razy rk po gowie — a wszyscy inni—
a byo ich wicej, krzyczeli do mnie — e wobec tego

— e nie

chc gada, dostan kul w eb. Dnia nastpnego zawezwano 20
Polaków do sdu, których równoczenie sdzono i ostatecznie okoo
10-ej w nocy ogoszono wyrok, którym p. Starki, witek, Szym-
berski, Iowski zasdzeni zostali na mier, a innym ogoszono, e
maj by internowani. Po odprowadzeniu tych ostatnich do celi

w jakie 10 minut usyszelimy salw. Widziaem pobitych i rany
okazywane przez p. Iowskiego, Szemberskiego, witka, Wolskiego,
Niecia i Starkla, tudzie obu Gawlikowskich, Macedoskiego, Kor-

uikowskiego. Wprowadzany do celi p. Wolski by tak zbity
— e

iipidl na ziemi. Gawlikowski i Macedoski przykadali mu okady
z zimnej wody. p. Wolski mia take poamane palce u rk.

Stanisaw Kornikowski, zwrotniczy kol.: Przyaresztowany zo-

staem w nocy 26/3 wraz ze stryjem Mikoajem. Do mojej celi

sprowadzono prócz innych Sawickiego, Pienika, Fr. Szemberskiego
i Bieniaka. Przesuchiwano mi 28/3 — gdy, jak Jarzbski. zaprze-

czyem —
zgodnie z prawd — bym nalea do jakiej organizacji

kolejowej i spisku, odprowadzono mi do celi, gdzie mi bito. Jeden
z onierzy usiad mi na karku —

drugi na nogach, trzeci

trzyma mi rce, a dwóch bio. Dostaem wtedy ze 150 nahajek by-
kowcem — poczem odprowadzono mi do innej celi. Tu sprowa-
dzono wnet pobitych- obu Gawlikowskich i w okrutny sposób zbitego

p. Starkla. Nastpnego dnia sprowadzono tu zbitych take bardzo

Macedo.skiego, Ad. Szemberskiego, Iowskiego i Karola Szembers-

kiego — wreszcie w jaki czas potem w okropny sposób skatowa-

nych p. Niecia, witka i Wolskiego. Sdzono mi wraz z 20

innymi aresztantami 29/3. Przy pierwszem mojem przesuchaniu
w sdzie uderzy mi porucznik Kantor 2 razy w twarz. Gdy Ukra-

icy odjedali ze Zoczowa, zabrali mi ze sob — udao mi si
im uciec z pod Trembowli.

Józef Gaszyski, kupiec : Przyaresztowany zostaem 27/3 rano.

W celi zastaem ju Jana Wilka z Woroniak, N. Terleckiego, a na
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drugi dzie sprowadzono tam Ferdynanda Stepana kowala ze Sas-

sowa. Przesuchiwany byJera dopiero 31/3. Pytano mi, czy wiem
co o polskiej organizacji, czy przygotowaem ju prowianty dla

wojsk polskich
— a gdy temu zaprzeczyem, oficer przesuchujcy

Mi oznajmi mi — e dostan bicie — to wtedy wszystko wyznam.
Wyprowadzono mi na wartowni — razem ze mn poszed ten

•ficer i tu na jego rozkaz rzucono mi na awk i poczto bi do

utraty przytomnoci — gdy oprzytomniaem, usyszaem zdanie

„do z niego, bo dosta 50*. Po tem pobiciu zaprowadzono mi
do celi i oznajmiono — e za 20 minut bd znowu przesuchi-

wany, abym si namyli. Mimo tego zapowiedzenia dopiero po
5 tygodniach zostaem ponownie przesuchany i wtedy puszczono

Mi na wolno. Wskutek tego pobicia przez 3 tygodnie byem
chory, z pocztku nie mogem si ani pooy ani usi. Ferdy-
nand Stepan przy przesuchiwaniu dosta 50 nahajów, a Jan Fritz^

Mielnik z Poczap 75.

Franciszek Szemberski, konduktor kol.: Przyaresztowany zosta-

em w nocy na 27/3 wraz z brami Karolem, Edwardem, Janem.
Przesuchiwa mi zaraz rano jaki kapitan

—
który pyta mi, czy

naleaem do organizacji
— a gdy zaprzeczyem, rozkaza mi bi

w tej samej sali. Pooono mi na awk, a gdy zsunem si na

podog — bito mnie na pododze, a to w ten sposób — e dwaj
onierze mi trzymali, a jaki jednoroczniak bi mi bykowcem.
Bdc jeszcze przytomnym naliczyem 50 razów mi danych — po-
tem z bólu straciem przytomno i nie pamitam, ile wicej bicia

dostaem. Potem pobiciu ów kapitan znowu mi wypy-
tywa — poczem poleci odprowadzi mi do celi. Tej samej nocy
zaprowadzono mi z 15 lub 16 innymi do sdu, z tych tylko Pie-

niek, abcki, Dembicki i Bielawska nie byli bici — inni wszyscy

byli skatowani, a to p. Nowakowski, Stefanowski, Dbicki, Sym,
Edward Szemberski, obaj Czepielewscy, Podgórski, Sawicki i Bie-

niak — pozna to byo po ich zewntrnem wygldzie i chodzie.

mur odczyta nam wyrok — którym wszyscy zasdzeniray byli

na mier przez powieszenie, a w drodze aski przez rozstrzelanie,

dodajc, e Pieniek, abcki, Dembiski, Bieniak, L. Sawicki —
Bielawska i ja zostalimy uaskawieni na 10 lat wizienia. Tych
odprowadzono do celi. Niebawem usyszaem salw — niedugo po-
tem wszed do celi Florenców i oznajmi mi, e brat Kdward jest

ju na tamtym wiecie. Z powodu pobicia czuj si dotd chorym.
Ze Zoczewa wywieziono mi z kocem maja do Kopyczyniec

—
tam mi wraz z innymi wypuszczono.

Antonina witkowa, ona p. Stanisawa witka : Ma mego
przyaresztowano w poowie marca. Powodem przyaresztowana byo
wyraenie si jego—e granica Polski siga bdzie we wschodniej

Maopolsce po Bug (do Krasnego)
— doniesienie w tym kierunku

do wadz ukraiskich uczyni naczelnik stacji Jurkiewicz. Z opo-
wiadania wiem, e m po pobiciu lea nieprzytomny i e przy-
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niesionego mu jada je nie chcia. W tydzie po rozstrzelani*

ma otrzymaam w komendzie ukr. list przed mierci pisany
—

rzeczy po mu adnych mi nie wydano — jakkolwiek w czasie

przyjcia do wizienia odebrano od niego w przechowanie sdowe.
Stefan Dzendrowski, maszynista kol.: Przyaresztowano mi

jeszcze 7. marca — siedziaem do 27. maja do czasu wkroczenia
do Zoczowa wojsk polskich. Za co mi zaaresztowano, nie wiem—
nie byem wcale przesuchiwany. Po sprowadzeniu do aresztów za-

brano mi w kancelaiji pienidze i inne moje rzeczy i tych mi

zupenie nie zwrócono. Od wszystkich aresztowanych syszaem —
e pozabierano im tiake pienidze i róne rzeczy i tych take im
nie popowracano. Przed rozstrzelaniem odda mi p. Nie poduszk
i przecierado, bym odda onie, po rozstrzelaniu wszed atoli do
celi Florenców i zabra te rzeczy mówic „Nie we spyt, we ma
ne treba". Do mojej celi sprowadzono obu Gawlikowskich, Mace-

doskiego, KornikoWskiego, K. Szemberskiego, p. Wolskiego i Niecia.

Wszyscy byli. w straszliwy sposób skatowani — p. Wolskiemu

odpadao ciao kawakami — a gdy mu daw.aem kompresy z zimnej

wody dla ulenia boIu — a zobaczy to Fbrenców, miejc si
di^i „ot jak Lach Lacha kuruje".

Franciszek Macedoski, oficja sdowy: Przyaresztowano mi
27/3, przesuchiwano nazajutrz

— a przesuchujcy mi Kantor od-

czyta mi list 9 ju poprzedniej nocy zastrzelonych .
— a zachca-

jc do mówienia prawdy — mówi dalej
- e nazajutrz jeszcze

wicej bdzie rozstrzelanych i w ten sposób „wsich polaczkiw

.rozstrilajem"." Sdzono mi 29/3, w skad sdu wchodzili Dobrzaski

(przewodniczcy). mur, Batarowicz, Konaszewicz, Giereczka; Kan-
tor i inni mi nieznani oficerowie. Ja wraz z innymi zatreymany
zostaem do dalszego postpowania przed zwyczajnem sdem poo-
wem. Widziaem skazaców — wszyscy byli w sposób nieludzki

skatowani, u p. Starkla widziaem pokaleczone palc^ p. witek
prosi, aby go dobili. p. Iowski i Szemberski w mojej obecnoci

dwukrotnie byli zbici raz w sdzie, a drugi raz w kancelarji wi-
ziennej. Przez jeden dzie zamknici byli w mojej kani p. Nie
i Wolski — obaj byli bardzo zbici, p. Nie prosi take o dobicie

go. p. Wolski mia z pobicia cae czarne ciao. mur mówi mi,
e mu tylko mam podzikowa — e nie zostaem rozstrzelany

—
nie wyjani mi jednak, dlaczego to dla mnie uczyni.

Micha Doga, wony sdowy : Przyaresztowany zostaem 28/*
raz*em z wonym Górakiem. Prócz 16 onierzy ukr. w mojej celi

siedzia te zarzdca podatkowy Blumski i rzdca z Olejowa Dziera-

nowski. Przesuchiwano mi 30/3. Preesuchiwa mi odsiadujcy

kar 1 roku wizienia porucznik ukraiski Sawczuk. Pyta mi ~
czy bdc z posykami sdowymi w Googórach — nie roznosiem

tam gazet i broszurek polskich
— gdy zaprzeczyem — poleci wy-

mierzy mi plagi. Chwycio mi tedy ze 20 onierzy, rzucono mie na

awk i bito 2 bykowcami. Gdy dostaem 25 plag zesunem si
7
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na ziemi. Wtedy rzacono mi na prycz i zlano zimn wod dla

oprzytomnienia mi i powiedziano, e daj mi 10 minut czasu de

przyznania si. Gdy powtórzyem odpowied, ^e o niczem ne wiem,
krzykn Sawczuk, by liii da dalszych 25 plag. Na to w rozpaczy
w straszny sposób krzyknem, a wtedy jeden z onierzy wetkn
mi knebel w usta, tuk gow o awk, na któr mi rzucono
i wymierzono dalszych 25 ^lag. Po tern poprowadzono mi do celi—
w drodze upadaem z bólu. Trzymany byem we wizie-
niu do 2 maja — w tym dniu wypuszczono mi na wolno.

Jan Górak la 60 wony sdowy : Po przyaresztowaniu mi
28/3 zaprowadzono mi do celi, w której zastaem ju inyniera
Obertyóskiego, lusarza Zib i do 25 onierzy ukraiskich. Prze-

suchiwa mi ten sam porucznik Sawczuk na ten sam temat, a gdy
odpowiedziaem przeczco, wyprowadzono mi do drugiego pokoju—
gdzie spostrzegem w okrutny sposób zbitego ju Dog i z bólu

paczcego — onierze rzucili si na mnie, pooyli mi na awk—
skrwawion chustk zatkali mi usta i poczto mi wymierza razy;
ile mi ich wymierzono, niewiem — bo wród bicia straciem przy-
tomno. Zaprowadzono mi nastpnie do celi, gdzie przeszo tydzie
leaem chory nie mog^c ani je, ani lee, ani chodzi i mimo

mej proby dopiero za 8 dni sprowadzono mi lekarza. Nastpnie
byem przesuchiwany popiero 28/4, a jako internowany w dalszym

cigu przeniesiony do Sokoa; przebywaem tam do 2G/5. Widzia-

em ,p. Mazurka — by bardzo zbity
— paka i pokazywa mi

swoje rany. Przy nastpnem przesuchiwaniu powtórnie go bito.

Wypytywaem go, co waciwie mu zarzucaj — odpowiedzia mi,

e niema niczego na sumieniu — prócz tego
— e z modszym

Boskim, i drugim jakim chopcem próbowali uciec do Lwowa,
wróci jednak dla braku ciepej odziey i poywienia. Po przya-
resztowaniu zabrano mi w kancelaiji sdowej zegarek

— nie odda-

no mi go jednak. Wskutek pobicia dotd czuj si chory
— dostaem

wstrzsu nerwowego — nerki ucierpiay i mam przytpiony such.

Antonina Grzybowska, dózorczyni wini: W dniu 27/3 ju
o godzinie 3-ej po poudniu przyprowadzono na Zamek oddzia

onierzy, którzy opowiadali
— e wieczorem bd rozstrzeliwali

Polaków.

Franciszek Szemberski, dozorca kolej. : W nocy na 27/3 oddzia

onierzy zabra z mego- domu synó^ Karola, Jana, Franciszka

i Edwarda — p. Adama przyaresztowali w Tarnopolu. Zamordo-

wanych synów zobaczyem w czasie ekshumacji ich zwok — na

ciele ich widziaem lady sti'aszDego skatowania, a w zacinitej
doni p. Adama widziaem ziemi, doby wskazywao, e zosta

ywcem zakopany. U p. Edwarda zauwayem — e ma poamane
rce i nogi.

Tadeusz Dembiski, dyrektor cukrowni : Przyaresztowany zosta-

em 27/3 rano na ulicy. Zaprowadzono mi do celi — w której

byo kilkunastu dezerterów. Przed sd dorany stawiono mi po
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fpoudniu. Przewodniczcym by Feszceur — a zasiadali w nim ze

znanych mi raur, Makitra, Konaszewicz, Kantor. Pytany byem na
temat rzekomo istniejcej jakiej organizacji polskiej. Zgodnie
,z prawd odpowiedziaem, e o niczem"nie wiem. Przesuchiwanie

si skoczyo, a wtedy nieznany mi porucznik wda si ze mn
w rozmow i w czasie tej powiedzia „e dzisiaj duo pójdzie do
nieba" — na pytanie dlaczego — odpowiedzia — e wykryto
organizacj i e taka organizacja egzystowaa. Gdy zauwayem —
dlaczego mi aresztowano —.skoro ja o niczem nie wiem i do

x)rganizacji nie naleaem — odpowiedzia mi — e mnie zaszko-
dzio to, e jestem Polakiem i Jcapitanem b. wojsk austr. Po mojem
przesuchaniu przcsuchiwano dalszych, a pozostajc jeszcze w sali

zauwayem —
jak do ssiedniego pokoju zaprowadzono p. Cze-

pielewskiego i zaczto go tam bi — wród tego wyszed z tamtej-
sali jednoroczniak i odezwa si „ptaszek zaczyna piewa". Wy-
prowadzono go nastpnie z tej sali i wówczas widziaem — e jest
strasznie zbity. W obu izbach podówczas penili stra jednorocz-

niacy
—

którzy w czasie tej suby, jak si przypatrywaem, raczyli

«i co chwil wódk, koniakiem i winem. -W czasie wyczekiwania
rra wyrok widziaem wszystkich skazaców — wszyscy byli w stra-

szliwy sposób zbici i wówczas to wyrazi si do mnie p. Sym —
e tych wszystkich w tak okropny sposób zbitych niewtpliwie bd
si starali usun ze wiata. Na moje pytanie do p. Syma i No-

wakowskiego, co waciwie byo na rzeczy, obpowiedzieli mi-, e
o niczem nic nie wiedz. W tym czasie na ókach leeli p. D-
bicki i Stefanowski nie mogc wskutek skatowania ich usta na

nogach. Po zawezwaniu nas nastpnie do ogoszenia wyroku pobici

mniej prowadzili nie mogcych i o wasnych siach — ja .prowa-
4ziem p. Nowakowskiego. Wyrok odczyta mur — wówczas to

stojc najbliej wglduem w odczytywany papier
— wyrok by

pisany na maszynie, a poniewa by do obszerny, wydaje mi si-^
e nimoliwem jest, by w tak krótkim czasie od ukoczenia roz-

prawy do ogoszenia wyroku — móg by napisanym i potwierdzo-

nym przez okrgowego komendanta — jestem wic zdania — e
ju z góry by przygotowany. p. Starki pociesza wspótowarzyszy—
e nimoliwem jest

— by byli ^rozstrzelani, bo nie byo za co.

Warta ukraiska opowiadaa — e p. Nowakowskiego dobito na

cmentarzu. Ukr. oficer Sawczuk opowiada —
^
e 31/3 wieczorem

przysza ze Stanisawowa wana depesza w sprawie sdów dora-

nych — lecz mimo tego jeszcze nastpnego dnia odbyy si dalsze

egzekucje i dopiero nastpnego dnia rano (2/4) doniós nam Florenców,
e sdy dorane zostay zastanowione. Dnia 21/5 zostaem wraz

z innymi ze Zoczewa wywieziony i puszczony na wolno 2/6

w Suhostawie koo Kopyczyniec. Zabranych pienidzy w kancelarji

sdowej — mi nie zwrócono.

Stefania Nie, wdowa po p. Nieciu: M mój wygosi byt

"W dniu 18/2191Br. na wiecu w Zoczowie przemow z protestem
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przeciw traktatowi brzeskiemu. Std byt znany. Na znak protests

zastrejkowali wówczas wszyscy urzdnicy — i sJuba kolejowa —
Polacy. Jeden jedyny podówczas z urzdników — Ukrainiec Jur-

kiewicz do strajku si nie przyczy i owiadczy — e i 48 go-
dzin bdzie peni bez przerwy sub, byle nie dopuci do przerwy
ruchu kol. Pierwszy raz zostam zaaresztowany w grudniu 1919 r.

i po kilku dniach wypuszczony, lecz konfinowany w Tarnopolu.

Przyaresztowanie ma w ostatnich dniach marca 1919 r., nastpio na

zarzdzenie wadz zoczowskich — przypuszczam za to — e kole-

jarzom zoczowskim — którzy nie wstpili do suby ukraiskiej^
na ycie posa ze swoich pienidzy 5.000 kor. Z opowiadania p. Ste-

fanowskiej, ony p. Stefanowskiego wiem ~ e .Jurkiewicz na tydzie^

jeszcze przed masowem aresztowaniem kolejarzy (i mordowaniem)
nakania jej ma -^ aby koniecznie wpisa si do towarzystwa

ruskiego i zapaci wkadk — z czego wnioskuj, e ju wtedy
mia wiadomo o majcych nastpi aresztowaniach i uplanowanych
z góry mordacli — a chcia go

—̂
Jako swego lepszego znajomego'

przedtem uchroni. W tydzie po zamordowaniu ma dorczono
mi jego w ostatniej chwili przed mierci pi^ne listy

— nastpu-
jcej treci:

1) „Najdrosza moja Stefuko i jedyne me dzieci! Pora
ostatni w mem yciu odzywam si do Was, gdy za chwil par za-

padnie wyrok skazujcy mi na mier. Co przeszedem przedtem,
moe kiedy si dowiecie. Najsmutniejsze jest to — e odchodz
wskutek bredni, jak rzuci naczelnik tutejszej stacji (Jurkiewicz!

—
przyp. red.), jakobym ja kierowa jakim ruchem w Zoczowie. Niema
w tem sowa, prawdy — ale trudno. Dziecino moja pamitaj o na-

szych dzieciach, wychowaj ich w pamici o Ojcu, który zgin tak

tragicznie.
— Chciabym, aby pami o mnie bya u Ciebie zawsze

dobr. Mam, braci zawiadom jak zginem. Najlepiej by byo, aby-
zamieszkaa z Mam, która dla mojej pamici, pomoe Ci dobrze

wychowa dzieci. Szczególnie Jerzyk bdzie trudny do prowadzenia.
Zosieka bdzie zawsze grzeczn. Jerzyka nie karz, gdy ma dobre

serce, tylko ywy bardzo. Tak pragnem wiedzie jakie bdzie ma-

lestwo, ale trudno. Mam, braci i siostry twoich poegnaj odemnie.

Mojej Mamuce podzikuj a piecz nademn i popro odemnie

o opiek nad dziecinami naszemi. Wszystkich znajomych poegnaj
w moim imieniu. egnaj moja Najdrosza istoto — egnajcie dzie-

ciaki moje, bdcie uczciwymi . ludmi. Z myl o Was umieram.

Maijan. Dzi cay wycznie dzie wywoywaem wasze postacie
w myli i pieciem"-

2) „Najrosza moja onuko -r jedyne moje dzieciny! Naj-
drosza Mamo i Bracia moi! Spenio si. Za chwil par przestan
y. Chciabym wic przesa Wam ostatni wol — moje ostatnie

poegnanie. Niech Bóg askawy darzy Was szczciem w dalszej

drodze ycla» szl Wam moje ostatnie bogosawiestwo, bogosa-
wiestwo uczciwego czowieka, który wkrótce stanie przed sdem
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Boem. .Darujcie mi jeli kiedy Wam zrobiem co przykrego, niech

pami moja bdzie dla Was dobr. Chciaem zawsze jak najlepiej.
Zosieóce, Jerzykowi i nowonarodzonemu szl ojcowskie bogosa-
wiestwo, bdcie dobrymi uczciwymi ludmi. Tak pragn Was
wychowa Wasz ojciec

— ale niestety los zrzdzi inaczej. Tobie
Stefuko moja,- która zawsze wiernie staa przy moim boku szl
ostatnie poegnanie i testament, aby wychowaa me dzieciny dobrze
i szlachetnie. Prac t podejmij wspólnie z m Mam. Za to Ma-
muce mojej dziknj z góry serdecznie — a egnam J tak go-

rcem sercem synowskiem, jakto staraem si zawsze okaza. Id
Mamuko poczy si z naszym Tatukiem. Braciom moim sl
równie ostatnie poegnanie z tem, aby pamitali o mych dziecinach
i nie dali ich nikomu skrzywdzi. Jeszcze raz Was egnam na
zawsze Wasz do grobu Marjan".

Jadwiga Stefanowska, wdowa po p. Sefanowskim : Ma za-

aresztowano w nocy z 26 na 27/3 zaraz po pónocy. Spotkawszy
nastpnego dnia dobrego znajomego ks. Bekota oznajmiam mu to —
a ten mi odpowiedzia, e zarzucaj aresztowanym naleenie do

jakiej organizacji
— ale wobec tego, e wiedziaam — e m do

adnej organizacji nie nalea, ani te przeprowadzona najdoka-
dniejsza rewizja domu nie daa adnych rezultatów, wyraziem
wobec nigo zdanie — e jestem zupenie spokojna o m^ — e
mu si nic zego sta nie moe. Rozwaajc, co by mogo by przy-

czyn aresztowania ma przypomniaam sobie — e kto mi nie-

pamitny na kilka dni przedtem mówi — e Jurkiewicz, naczelnik

stacji mnia Si wyrazi — e urzdnicy kolejowi, którzy nie wst-
pili do suby ukraiskiej i deklaracji nie podpisali „nigdy xio

suby kolejowej nie -"wróc", Opowiadaam wówczas to mowi —
a gdy ten si tem zaniepokoi, a ja uspakaja go tumaczyam mu,
e niema si czem nfartwi, bo^ jeli tu zostanie Ukraina, to my
przeniesiemy si na Zachód i tam m sub dostanie, odpowie-
dzia mi m — e Jurkiewicz skadajc powysze owiadczenie—
inaczej je rozumnia. Z tego wnioskuj — e Jurkiewicz by w ta-

jemiticzony ju wówczas w to, co si ma niebawem sta — e na

tyle ,dni naprzód wiedzia — e maj by kolejarze rozstrzeliwani.

Jurkiewicz dla ma mego zdaje si by dobrze usposobiony
— bo

gdy na niedugi czas przed aresztowaniem ma spotka go na

dworcu — owiadczy mu, e go wpisa do ruskiego towarzystwa

kolejarzy i kaza mu zoy wldadk. Widocznie chcia go tym spo-
sobem uratowa od zagraajcej mu mierci. M —

jak mi dalej

opowiada — odmówi i zada stanowczo wypisania go. Gdy
w kilka dni po rozstrzehwaniach przyszam na dworzec kolejowy—
aby si co dowiedzie o mu moim, Jurkiewicz zobaczywszy mi
oddali si, natomiast zbliya si do mnie tego ona Helena Jur-

kiewiczowa, która mi owiadczya, e jej m .tak prosi mego
ma, by podpisa deklaracj, a on nie chcia, a to byo przyczyn
rozstrzelania wszystkich kolejarzy*. To samo nastpnie syszaam
od ks. Bekota.
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Bronisfawa Dbicka, ona p. Dbickiego r Ma przyareszto-
wano o 2-giej godzinie w nocy na 27/3. Gdy nazajutrz przyszanu
z innemi Paniami z jedzeniem dla ma, odtrcili nas od furty

onierze, a obecny przy tem porucznik mur kaza nas wypdzi
i bi kolbami. W poowie marca przysa p. Nie z Tarnopola dla

kolejarzy zoczowskich nie penicych suby — na ich pro.by na-

ycie 5000 Kor. — i t kwot m porozdziela midzy potrzebu-

jcych kolejarzy.

Jan Nebeiski, kierownik szkoy ludowej : Zostaem przyareszto-

waay 5/1 1919 r. pod zarzutem nie przyjaznego dziaania przeciw^
armii ukraiskiej

— które polegao na tem — e jako dyrektor
Towarzystwa zaliczkowego przepisaem na danie uprawnionych
stron, a mianowicie p. Podowskiej i Zaleskiej fundusze Towarzystwa
narodowego na ksieczki wkadkowe prywatnych osób. Za to zo-

staem zasdzony, a czyn mój skwalifikpwany zosta jako zbrodnia

z § 327 w. u. h. na 5 lat wizienia
— te Panie za po o lata.

Sdzili nas — sdziowie sdu polowego Feszczur, Olszaniecki, Kry-
wucki, Poczapski, Konaszewicz, mur. W chwili masowych areszto-

wa Polaków i mordów — odbywaem kar. — Syszaem w celi

siedzc — e si dziej na Zamku nadzwyczajne rzeczy. Syszaem
przez cay tydzie rozlegajce si po caym budynku pacze i jki
bitych i katowanych — a przez trzy noce rozstrzeliwania. Odsia-

dujcy w mej celi kar 1 rocznego wizienia porucznik ukraiski

Sawczuk, który bra udzia w przesuchiwaniu aresztowych i caerai

dniami uywany do tego pozostawa poza cel — opowiada mi —
e jeszcze przed trzeci egzekucj dokonan 1/4 widzia w kance-

laiji sdowej pismo Sekretarjatu ze Stanisawowa — które miao-

dotyczy zastanowienia Sdów doranych.

Stefania Zachariasiewiczówna, c6rka przemysowca: Przya-
resztowana zostaam 27/3. — Dnia tego ju" po poudniu widziaam
na dziedzicu fury, które nastpnie w nocy wywiozy ua cmentarz

trupy pomordowanyh. W dniu 1/4 opowiada nam w celi Floren-

ców — e teijo dnia maj si odby ostatnie egzekucje, przyczem
si wyrazi „e poet Wolskiego chciaby jeszcze bi po pysku"^
W czasie wit Wielkanocnych wyrazi si^

tene sam Florenców, ,e
krew polaków zostaa przelana niewinnie, a on by tylko spryn:
w tej maszynie*.

Olga Korczyska, oficjantka: Przyaresztowan zostaam* 2S/3—
przesuchan dopiero po 14 dniach przez Szawa. — Wspówi-
niowie — a midzy nimi Halpern z innych cel- dawali nam zna-
znakami na szybach i rwaniem wosów — e aresztowanych,

by i katiy — syszaam te straszne jki bitych. Rozprawy odby-
way si wieczorem — a ju na wiele godzin przedtem stay iia

dziedzicu fury, które nastpnie wywoziy zwoki. W dniu, kiedy
rozstrzelano p. Wolskiego, Niecia, Mazujka i Iykiewicza, powie-
dzia do nas w celi porucznik Florenców — e dzisiaj ostatni rar
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odbd si rozstrzelania — i e ju wicej nie bdzie — z czego
wnioskuj, e tego dnia przed dokonaDiem tych egzekucyj przyszo
zarzdzenia co do wstrzymania sdów doranych. Mimo tego tych
atoli jeszcze rozstrzelano — sdz dlatego

— ie byli strasznie

skatowani.

Janina Symowa, wdowa po p. Symie; Ma przyaresztowaf
w nocy na 27/3 porucznik Malinowski. Przy rewizji znaleziono

i zabrano 2 ^flaszeczki morfiny. Gdy po odprowadzeniuj przez o-
.nierzy ma pytaam .'si tego porucznika — gdziiB pd moga
znale ma i czy bd ma moga zanie papierosy, owiadczy
mi na to „e jemu ju nie trzeba papierosów". Nie przywizywaam
wówczas wagi do znaczenia tych sów. Rano zaraz poszymy
wszystkie Panie ze niadaniem do mów— odpdzono nas, a mur
kaza nas bi i wypdza onierzom kolbami. Starania nasze o u-

zyskanie pozwolenia
—

byy. bezkuteczne. Gdy drugiego dnia przy-

niósszy niadanie pytaymy si onierza
cp si dzieje

— odpo-
wiedzia — e ubiegej nocy rozstrzelono 9 ludzi, a midzy nimi
i jednego kolejarza. Zaniepokojone poszymy po informacje do ko-

n^endanta Leniaka — ten atoli kaza nas powypdza — poszymy
za tem do komisarza cywilnego Batarowicza — ten take nas zby
odpowiedzi „ne ze' zawsze jest jeszcze czas si dowiedzie i e
nic nie wie*. Cay' tydzie jeszcze nosiam jedzenie

— zawsze mi

odpowiadano — e jeszcze nie wolno mowi nosi— a w tydzie
z gazety ukraiskiej zoczowskiej dowiedziaam si o zamordowania

ma. Z opowiadania wiem — e gdy kolejarze odmówili podpisa-
nia deklaracji na penienie suby Ukrainie, Jurkiewicz mia im

owiadczy*— e bdzie le, e to grozi stryczkiem. Gdy nastpnie
przyszam na Zamek po rzeczy p. ma mego i upominaam si
i wyrzucaam, e zrabowano i rzeczy ma zagrozi mi Szawaa —
e jak bd jeszcze mówi, to si ze mn to stanie, co z moim^

mem. W dwa tygodnie po mierci, ma, gdy byam na cmentarzu

syszaam jak ukraiski telefonista Tarnawski w przechodzie mówi:
do swej towarzyszki

— e m nawet i przed sdem by bezczelny,,
bo gdy go si pytano, dlaczego deklaracji nie podpisa, owiadczy, e
Bi tlómaczy nie bdzie i e gdy si nie chcia pooy dla wy-
mierzenia mu plag, to Konaszewicz znalaz a niego sposób. Gdy go
kadli, to mu a skór cignli.

Pawe Grech, rzym. kat rolnik z Lackiego: Wraz ze p. Mi-

kluchem i Mokrzyckim wcielony zostaem przymusowo w szeregi

irojsk ukr. W marcu przydzieleni zostali oni do marszowej kompanii^
t któr mieli pój na Lwów. Mieli pój we czwartek — a we rod-
dowiedziaem si — e zostali zabici. Pobiegem zaraz (ze szpitala)
do kasami i tu na podwórzu pod'murem spostrzegem wie krew-

na niegu. Od onierzy akr. z ich oddziau dowiedziaem si —
ie zastrzeleni zostali na rozkaz kapitana

— gdy owiadczyli^ ie
nie mog pój walczy przeciw swoim braciom.

4 1 "i *
.•
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Anastazja Twardowska, wlocianka z Lackiego: Brat mój p.
Mikluch wzity zosta do wojska w grudniu 1918 r. Przychodzc do do-

mu czsto alii si—e musi jako Polak sJuy w. wojsku ukraiskiem.
ma. dzie przed mierci by w domu i mówi, e wysyaj go pod
Lwów — ale bdzie prosi kapitana, by go zostawi w tyowej
subie. Gdy na drugi dzie przyszam do Zoczowa do wiedzie, si,
co si z nim dzieje

— dowiedziaam si — zosta zastrzelony
z Mokrzyckim i Tomcyszynem, a onierze ukr. opowiadali

~ e
«tao si to dlatego

— e owiadczyli, i nie pójd walczy przeciw
swoim braciom.

Barbara Mokrzycka, rz. ka. zarobnica z Laclciego: Syna mego
<p. Piotra — Polaka — przymusowo zabrano do wojska ukr.

31/12 1918 r. Dowiedziawszy si w marcu — e kompania mar-
szowa ma i pod Lwów, udaam si do Zoczowa we czwartek —
dowiedziaam si jednak, e syn zosta zastrzelony w rod wieczo-

rem — bo owiadczy — e nie pójdzie walczy przeciw .swoim

braciom.

Marja Tomczyszynowa, wlocianka z Lackiego: Syu mój p*
Marcin, który by przymusowo wzity do wojska' 30/1 2 1918 r. przycho-

dzc do domu czsto ali si, e musi suy przy wojsku ulcra-

iskiem. W marcu dowiedziaam si. e syn zosta zastrzelony za

to — e nie chcia i pod Lwów.

Józef Halpern: Suyem przy armii ukraiskiej, a zajty by-
em w sdzie poowem i std mara wiadomo z opowiadania —
e trzej . onierze —

Polacy, którzy nie chcieli i na front prze-
ciw Polakom, rozstrzelani zostali b*ez sdu skutkiem zdaje si za-

rzdzenia komendanta puku Feszczura, czy te okrgowego ko-

mendanta.

Antoni Lewandowski, prokuratora Przyaresztowany zostaem

30/3 V.' Tarnopolu i wraz z p. Schmidtem i p. Kieciem odstawiony
do wizienia w Zoczowie. Przesuchiwa mi porucznik Sawczuk —
który podówczns odsiadywa we wizieniu jednoroczne wizienie za

udzia w rabunkach w Zoczowie. W' czasie przesuchania stara

si Saw;:zuk wymusi na mnie przyznanie, e nale do' tajnej

polskiej organizacji wojskowej. Gdy wszelkim pytaniom zaprzeczyem,

owiadczy mi, o tak kady si tumaczy — ale skoro dostanie

óOr-^lOO nahjek, to wszystko wypiewa. Gdy dalej obstawaem

przy swoich zeznaniach, kaza obecnym przy przesuchaniu onie-
rzom da mi 25 nahajek. ^iOnerze poczli zdziera ze mnie futro,

tumaczyem. Sawczukowi — e to jest naduycie, ostatecznie kaza
oniersoiD odemnie odstiipi i dalej perswadowa iui, e jest dla

mnie korzystniej, bym si przyzna. Ta sama scena z zasdzeniem

mi na 25 nahajek powtórzya si jeszcze dwa razy. Ostatecznie

mi nie bito, tylko Sawczuk spisa protokó, którego mi ani ne
da do podpisu i odprawi mi. Tego dnia (1/4) odbya si przeciw

mnie, p. Schmidtowi, Janowskiemu, Zakrzewskiej, p. Nieciowi. Wol-
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«kiema i innym (razem 10 osób) rozprawa przed sdem doranym.
Przewodniczki jaki sotnik, kierownikiem by Konaszewicz — pro-
kuratorem mur — w trybunale zasiad take Kantor. Innyck
czonków trybunau nie znam. mur odczyta tenor oskarenia w kie-
runku zbrodni zdrady gównej i zbrodni z § 32T w. u. h. bez przy-
toczenia faktycznych okolicznoci — tak, e po odczytaniu oskarenia
nie wiedziaem o popenienie jakiego czynu jestem oskarony. Tea
sam tenor odnosi si do wszystkich innych oskaronych. Z tok»

rozprawy dowiedziaem si — e p. Wolskiemu zarzucano napi-
sanie wiersza p. t. .Narodmy Ukrainy" p. Zakrzewskiej przepisa-
nie tego wiersza — p. Schmidtowi — e jako prezes Organizacji
narodowej wypaca urzdnikom Polakom zaliczki na pac, dwom
modszym chopcom, krórych nazwisk nie pamitam — e starali

si przedosta do Lwowa, lecz póniej sami dobrowolnie wrócili d«
Z/oczowa. Zasdzonych na mier pozostawiono w sali i dano im
15 minut czasu do wyspowiadania si i napisania listów do familji.
Przed ogoszeniem wyroku siedzielimy w jednej celi i wówczas to

p. Nie opowiada mi — e w czasie bicia 2 razy zemdla, poka-
zywa mi na obu doniach zakrwawienie i sice. p. Wolski byl
tak zbitym

— e nie móg chodzi — przewanie w tym czasie—
<^zekajc na wyrok, lea na ziemi na brzuchu. Gdy po 3 tygodniach

zamknito p. Schmidta w mojej celi, widziaem u niego na, polad-
kach i udach sice. W czasie przesuchania w sdzie wyczekujcy
swej koleji p. Schmidt zemdla. Zwróciem si tedy do przechodz-
cego wanie w tej chwili przez sal Kantora, z prob o pozwo-
lenie -^ by usiad, na krzele. Na t prob krzykn „kyó ho na

zemlu, naj ho szlag trafyt*. W celi spalimy na goej ziemi, nie

pozwolono zabra do celi przywiezionych z domu ani poduszeczki
ani kocyka.

JózefRajmund Schmidt, emeryt zastpca prokuratora
—

prezes

Organizacji narodowej w Tarnopolu i byfy pose na Sejm Itrajowy:
Potwierdzam to wszystko co — jak wyej, stwierdzi p. Lewandowski,
Przesuchiwa mi Sawczuk i wypytywa o tajn organizacj polsk
i bym wymieni czonków zapewniajc mi — e sd ju wszystko
wie. Gdy na to owiadczyem — e o adnej tajnej organizacji

polskiej nie mam wiadomoci — a prac organizacyjn w charak-

terze humanitarnym któr prowadziem w Tarnopolu
—

prowadzi-
em za wiedz i 'zezwoleniem wszystkich wadz ukraiskich — za-

grozi mi biciem, jeli nie wymieni mu osób, o które chodzi.

^Nastpnie rozpocz indagacj prowizoryczny dozorca wini Sagaty

pytaniem Jak moe by, abym bdc Polakiem nie nienawidzi Ukra-

iców, kiedy przecie kady Ukrainiec nienawidzi Polaka i to jest

cakiem naturalne". Jasnem jest, e nie mogem si wdawa
w szersz dyskusj z takimi sdziami — a kiedy nie mona byo
wydoby ze mnie adnych zezna, na polecenie Sawczuka dat

rozkaz porucznik Florenców obecnym w izbie czterem onierzom.

;aby mnie bili. Mimo moich protestów porwali mi owi onierze
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i po krótkiej obronie z mojej strony przemogli mnie — rzucili n&

awk — jeden z onierzy siad mi na karku, drugi na nogach,
a dwaj poczli mi okada bykowcami, a do utraty przytomnocL
Kiedy przytomno odzyskaem, dano odemnie, abym wymieni^
nazwiska skonspirowanych

— a gdy to byo bez skutku — bito

mi po raz wtóry i trzeci, za kadem razem do utraty przyto-
mnoci. Po wyparciu wojsk ukr. ze wschodniej Maopolski i po
uwolnieniu Tarnopola w 68 dni po pobiciu poddaem si ogldzi-
nom sdowo-lekarskim i jeszcze wówczas stwierdzono na mojem
ciele widoczne znaki i skutki -r- nawet po 157 dniach odczuwaem

jeszcze dotkliwe bole przy dotyku w obu udach i w okolicy krzy-
ów. W czasie wyczekiwania wyroku (w. dniu 4/4) ogldaem ciao

p. Wolskiego, by tak okropnie skatowany — e po kilku godzi-

nach od bicia wykazywa ju na caej przestrzeni stan ropienia.

Jako czowiek fachowy i dowiadczony, mog z caym spokojem
sumienia stanowczo stwierdzi — e prowadzenie rozprawy przez
Konaszewicza zgodnie z wol trybunau i intencjami prokuratora

(mura) byo aktem jakiego nieokieznanego sadyzmu tak', e nie

zatartem jest wraenie, e tym ludziom chodzio tylko o to. by

posugujc si sdem doranym, jak najwiksz ilo Polaków usu-

n ze wiata, bez wzgldu na to - e nic nie. przewinili.

„CZORNI DOKUMENTy.

(Czomi dokumenty podajemy za ,Zooozi\rskim Sowem* ; mieciy «t<: one

w Nr. Nr. 97., 88., M.i 30. 2 kwietnia 191» r. Zapowiedziany cix dalszy nie okaza

si<] Jednak póniej Jot w druku. Ponadto nie moglimy znikd przyj w posiadanie
Nr. 99., std tet podajemy tylko te dokumenty, któremy znaleli w Nr. Kr. n., M.

i 3«. askawego posiadacza Nr. u. upraszamy o zaofiarowanie go Zoozowskiej

Organizacji Narodowej).

Szemberskyj Franc ziznaw: W lutim kazaw jorou brat Edward,

czy win hodyt' sia prystupyy do poikoho towarystwa, jake maje

Biistyty sia w Zooczewi. Joho ciyju je zorganizuwaty widdi w rodi

wijsica uoruenoho krisamy, rucznymy granataray, jaki may distaty

w misti. Se zorganizowane wijsko mao kotroij noczy nespodiwano

zibraty sia, wziaty Zoocziw w swoji ruky, a opila wdaryty na zady
ukr. frontu i pouczyty sia z Polakamy u Lwowi.

Wij^o se mao sejczas pobyraty swij lon, a do ostatocznoho

wybuchu i zrealizowannia swoji ciy. Oruje may distaty w Z. resztu

skupowuwaty u owniriw. W chwyl jak brat zaproponuwaw meni

wstupyty do cioho towarystwa, baczyw ja u nioho spys wsich czeniw

zhooszenych do orgauizacyji na imena: Iowskyj Rudolf, Bieniak Ludwik,

Jastrzembskyj Franc. Krisy zakopani perechowani w kanali na stacyji

koo bloku.
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Bieniak Ludwyk. W lutim wizwaw mene Edward Szemberskyji
zapysaty sia do armiji polkoji, jaka maje buty sejczas patna z toju

zamitkoju, szczoby buty prybotowanym i czekaty na prykaz. Zapysaw
sia ja, Adam Szembcrskyj i Adam Bawmgertner. Jomu 2 tyniw znaj*
szow ja na poy koo sztreky 2 ruczni granaty, 2 prynis Bawmgertner^
a 2 we buy koo

,

tartaku i my ici scioway w tartaku w diri.

U Szemberskoho my sciodyy sia. ja tam buw moe 4 razy.. Szem-.

bcrskyj howoryw, szczo jakby szcze buw raz takyj bunt w Zooczewi^
jak 6-lio bereznia, toby my wyruszyy i pidnesy orue. Szemberskyj
maje de na Woroniakach zakopani krisy. Tomu 2 tydni baczyw na

stacji notara Sawickoho z Sreraberskym. T>o organizacji naeay wsi

Szeraberski — Anderst. Wezera Adam Bawmgertner i Edward Szember-

skyj pojiciay do Ternopola jak pryjidut to dadut nam dyspozycyji,
a hroszi may pryjty z jakoio >kuka« z Ternopola. Pidniawszy
bunt may my po. zdobutiu Krasnoho ity ria Lwiw. Adam Bawmgertner
maw prynety 20 >Eieriandgranaten«.

Petro Nowakowskyj. Tajna organizacyja w Zooczewi itnuje.
W skad jeji wciodyt: Pjenionek, abenckyj, Derabickyj, Wikarskyj^

janowskyj. Pro ciy toho towarystwa ne mii ja dowidaty sia, ziladna

ne diyy sia zaiowirnyky swojimy .planarny zi mnoju. Dodaju, szczo-

howoryw ereom organizacyji je Temopil, w skad jakoji- wciodyt
Nie i prokuraror? i Szmid.

Z kasy seji organizacyji prysano raeni Macedoskym Josyfom
w bereni seio roku 5.000 K. w dy wypaty naenosty buwszyra

funkcjonaram suby kolejowoji, jaki ne zioosyy sia na subu w ukr,

derawi. Samu wypatu perewiw buwszyj urjadnyk eliznyczyj Dcmbic-

kyj. Ha dl seto. towarystwa zbyraw w lutim profesor Stempje i joho
doczka. ja sam daw 2 razy po 5 K- Dodaju, szczo komitet organiza-

cyjnyj meni ne dowirjaje i ne chotiw z niczym zwirjuwaty sia. ja
wczera pytaw sia IDembickobo i Pjenionka pro sytuacju, na szczo

oderaw ja widpowid, sxc20 pooeni znamenyte.

CzepUewJdj ew. Pered dwoma tydnfaray cuw ja wid moh<>

brata, szcza je jaka partija niiilistyczna, cito do toji partyji nsAetyU
ne kazaw meni brat, ysz zhaduwaw meni, szczo jaki czui ludy zi

Lwowa i Krakowa cbotiat zakadaty partiju niiilistiw. Pry konfrontadji
z bratoro Zdzisawom skazaw ostannyj, szczo pro tu partiju howor)'w

jomu... Do seji partiji m^y naeaty: B., Sawickyj, Nowakowskyj^ .

Dembickj^j Cii partiji bua, szczo jesy wsupiat bolszewyky, abo Po-

laky, to maj ot z nymy pouczyty sia proty Ukr. Repnbyky i ity na

okr, wijska, dby ony buy. F*ro siu partiju czuw ja pered tym w to-

warystwach, szczo jaki czui ludy z Krakowa i zi Lwowa jeji organi-

zoway. Ka jici propozydjuj^yszczob mene zapysano, ja ztiodyw sia

i mene zapys^.

Macedoóskyj i B. boworyy pro jaki krisy, ae ne kazay meni

kilka jich je; haso mao baty danym tpdi,
na suczaj koy wstupyyby

anda wijska woroi Ukr. Repubyky. W Zooczewr maa buty powto-
rena szcze odna rewoiucija zrewoltowanych wijsk, kotrych may zrc-
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lyoltowaty pochowani po Woroniackych borach bolszewyky i todi maa
partija nihnistiw pouczyty sia z nymy.

Kodyj Polak z sudowych radnykiw powynen buw znat>' o sij

pariji. Teper piszów do Lwowa H. i K. Na pidderanyje materijalne

seji partiji, zbyrano hroszi, ae chto zbyraw ne znaju.

Na wypadok powstannia may jako widznaky nosyty polski ory,
abo >maciejówky<, jaki kodyj maw maty w doma. Porozuminie z wo
rohom mao nastupyty czerez i i K., jakych sia partija maa wysat)'
do Lwowa.

Juljan Hercog. Jak ysz obniaa wast ukrajiska derawa, pidniaw
sia hoos rai Polakamy zawjazaty >

tajne towaryswo« w cilach woro-

iych dla ukr. derawy. Wid czasu aresztowamiia Winogrodzkycli nc

pryjniay studentiw do seho towarystwa, bo howoreno, szczo >smarkaczi

zradiat*. O sim towarystwi dowiday sia my pizniisze po aresztowanniu

Winogrodzkych. Z rozmów dowidaw sia... » ogólnikowo* "szczo szczo

je, ae dokadno ne znaju, chto maw buy prowidnykom, wid sych hodi

buo dowidaty, bo ony meni kazay, szczo ysz susid susida znaje,

a chto je susidom, moho susida^ ja znaty ne mih, szczob ne zajszia

zrada, abo na suczaj zrady bua mensza szkoda. Teper may zorgani-

zuwaty bilszu kupu i pry nahodi wysupyty proty ukr. derawy. Do
Czepilewskoho Zdisawa howoryw ja raz, szczo jak bud pohoda, to

pidcm do Lwowa; szczoby wday sia nam ciy organizacyji, ja ne

dumaw, bo nas za mao.

Stach Korniakowsk^j. Urjadnyk eliznyczyj Dembickyj, jak ysz
nastaa Ukrajina, howoryw meni, szczo tu ne bud Ukrajiny, a bud
Polszcz, te same howoryw Sym.

Szemberskyj Adam. Po polskych Rizdwjanych wjatach prycho-

dyw kilka raziw Iykiewycz Kazymyr do mene z propozycjeju, szczoby

ja wstupyw do organizacyji polskoji, ae ja ne chotiw; win kazaw,
szczo wpysani budut distawaty hroszi tak, jak w polskij armiji. Anders

l"ranc skazaw meni de je schowani granaty, a imenno pid mistkom

koo tartaku w Zooczewi. Korniakowskyj Stach howoryw meni de win

maje schowam" gwery. Mij brat Edward zanyraaw sia bilszc organiza-

cjeju. Raz pryjszow do nas Swiontek i w prymtnosty mojlj, brata

loho Edyka, Franka i mamy kazaw, szczo tak dowho ne budc, szczo

wse w korotci zminyt sia. Nas buntuway pany, szczoby my ne robyy
i nc prystaway do Ukrsjiny, nymy buy Dembickyj, Stefanowskyj
i Sym, raz nawit posyaw mene Stcfanowskij do Ternopob z ystom
do ksiondza, jakyj ja jemu osobysto doruczyw.

Iowskyj Rudolf. Raz kazaw meni Szemberskij Adam, czy ja

Choczu, szczoby zaoya sia organizacyja
— se buo pcred 2 ma al)o

bilsze misiaciamy
— ae ja ne chotiw do neji prystaty. Todi howoryw

Szemberskyj, szczo moe piznijsze distanut gwery, dc si gwery buy
i zwidky jich may distaty ne kazaw. Macedoskyj sarszyj (eliznycznyk),
maw jizdyty do Ternopola po hroszi, przyznaczeni dla zellznycznykiw,
si broszy maw wziaty wid komitetu w Ternopoy, sej komitet wypa-
cznjc hroszi dla wsich.
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Jaemskyj Franc Odnoho rao kazaw mcni Szcmberskyj Edyk:
w prysutnosty staroho Bkniaka, maszynista (omu 2 nediy), szcroby ja

zapysaw sia db polskoho koa, ae ]a ne chóiw wstupyty. Edward"

Szemberskyj prystupyw rai i spytaw. czy ja chocza zapysaty sia do
koa polskoho, kazaw: »czekaj ty no, my ju to dobrze zrobimy

—
pry

tim pytaw kiFko na feldbani baraki w ciy wyroWenia szkicu, a jak

ja zapyszu sia do koa, to win mcni skac pro wse, riwno pytaw sia

de je magazyny z amunicjeju. Staryj Bieniak, jak Szcmberskyj Edyk,
widmowlay mene wid seho, szczoby ja prysiaiaw Ukrajini, podajuczy
szczo pryjdut Pt^aky. Ony dfstay ^fcd jakoloi koa polskoio liroszi,.

kazay, szczo ony to wse dobre zroblat, jak ysz namowlat Woroniaky.
W kilka dniw po zaworuszeniaci (6. Ijcrcznia) kazaw mcni Edyk Szcm-

berskyj, szczo rozbrojuwani Moskali na rampi, wyday na Woroniaky
kilka skorostriliw.

Stanisaw Swionek. Czuw ja jak czasom w iurtkaci ioworyy,
szczob distaty sia na 2ha storonu. Kopacz ioworyw za gwery, szczo

maje gwery. Toma 2 nediy skazaw mcni K., szczo szcze maje 10

krisiw zakopanych. Dembickyj, Stefanowskyj, Howskyj Rudolf, kasjer,

neraz amay sobi hoowa nad tym, jakby distaty na 2-hu storonu.

Moe misia, abo 5 nedil nazad^ jak Bjcniak L4>dwik kazaw na uycy
koo stacyji w htirtku chopciw, szczo >win« — policja nc znajd
maszingwera, kotryj je schowanyj V Stachowycza (w wychodku). Koy
ja zwernyw uwahu, czomu ony miszajut sia do takych di, todi Iowskyj,

Szcmberskyj Ada i Franio i Anders Franek skazay, szczo jakby szczoi

w Zooczewi wybucho, to ony pryuczat sia.

Artyku Zolocziwskoho Sowa z dnia 4-go srtldfiia 1918 r..

Zoocziw, 3. hrudnia 1918.

Ukraióikyj naród, szczo wasnymy robuczymy rukamy zdobuw
sobi woiu, szczo wasnymy syamy i na wasnych peczach wydwyhnuw
osnowy swojeji chopkoji i robinyczoji derawy, w swojij weyko-
dusznosty pzyznaw spiwhoroianaray na swojij zemli fydiwski i polski

menszosty.
— [>aw jim taki prawa, jaki sam posidaje, daw jira zabezpe-

czesie majna i ytia.
W swojim poczutia prawdy i $prawc<flywosty, daw nawi^ prawa

tym, kotrych powynen buw w pcrszij chwyi zmesty z ycia zemli. —
Daw prawa i ochoronu ytla i majna i tomu polskomu starosti, szczo>

w lute wremja, koy jeho batky, syny i mui hynuy na wsich czoty-

roch kinciach Ewropy
— win hnaw jich inki, nemicznych starciw,

batkiw i dityj, neroowlat robyty na paskych anach. Daw prawa
i ochronn polnym didyczam, jakych zemlu zroszuwaw swojim potom
i kriwoju a wony nazyway jeho prcej u weyki majetky i buduway

jorau Talerhofy, szybenyci, zapowniuway nym wiaznyci.

Ae ta polska menszis ne wraia ocinyty ccji hostynnosty, ceji

weykodusznosty ukrainkobo narodu. Ta polska raenszist za wsiaku.
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cinu chocze buty dalsze panom nad ukrainkym naKodom, chocze, szczob

cej ukrainkyj muzyk i robitnyk dalsze praciuwaw na polkoho pana,
a polkyj pan mih dalsze weseo hulaty i zabawliaty sia za hranyceju,
i w karty prohrawaty chopikyj pit, chopsku kerwawyciu. Zamist buty

wdiacznym ukraioskomu narodowy, ta poraohty jomu w budowi derawy,
de i cia polska menszis^ najsza swij prytuok, to Polaky uyy wsidi

pidlyci i nehidnyci, a wrodenyci j.im sposobiw, szczob dalsze pokri-

•postyty ukrainkoho selanyna, ukrainkoho robitnyka. Cia polska men-

szfet pidniaa bunt proty ukrainkoho prawyteistwa, proty ukrainkoho

narodu, proty .
cioho wita, proty siw Wilzona, ysze tomu, szczob

piohy dalsze panuwaty nad ukrainkym narodom, szczob jeho ponewo-
luwaty na dalsze. Ta polska menszist dopustya sia zrady w Peremyszy,
de zakluczeno rai Ukrainciamy y Polakamy uhodu, jakoju Peremyszl
maw buty w rukach Ukrainciw, a Zasanie w rukach Polakiw a do

myrowoho kongresu, na jakim maa riszyty sia dola Peremysza. Ae
Polaky ne doderay umowy, jaku pidpisay

—
i koy Ukrainci wirjaczy

w czesnist poikoho narodu, buy najspokijnszczi
— w noczy r^apaa

ich zradywa banda. Bezboronnych porabuwaa, pryaresztuwaa i pomor-
duwaa. Szczob mohy dalsze panuwaty nad naszym narodom, oyy
Polaki ,pidstupu u Lwowi.

Koy buo zawiszenie orua, szczob mohty pochoronyty pobytych,

polski heroji protj; wsiakych zasad, peresunuy swoji bandy z Kulpar-
itowa i kadetskoji szkoy na yczakiw i w de, koy szcze obowiazu-

wao peremyrje i koy naszi niczoho ne spodiway sia, kynuy sia na

zady naszych owniriw, w naslidok czoho naszi musiy opustyty Lwiw.
Cioho szcze mao! — Polkyj urjadnyk, jakoho ukr. muzyk ywyw

cii deiatky lit swojeju kerwawyceju. bezyczno miw widmowyty
posuchu Ukrainkyj Derawi, miw widmowyty dalsze spowniaty swij

urjad todi, koy w ukraiskim Lwowi i Peremyszy, szczo je pid poikoju

inwazijeju, ne wilno pid polkym terrorom proraowyty pubyczno so-

wa po ukraisky, ne wilno pokazaty Ukraincem, bo zaraz polska

'bohaterska modzierz« zlinczuje
—

znyszczyt. 1 todi, koy w Peremyszy
i u Lwowi polski heroji kydajut do zcmli i kopajut nohamy bezboronni

ukraiski diwczata, ysze za ce, szczo widwayy prypniaty ukraiski

widznaky, tut u cim sarnim czasi polkyj pij5 pubyczno w^idwaujct
sia pidmowlaty ownira, szczo stojaw na subi, kynuty kris i tflcaty

do domu. W cej sam czas widwaujet sia polkyj ksiondz organizuwaty.

bojiwku w.Strutyni weykim i ubywajut troch naszych sndarmiw.
W tim wasne czasi zorganizowani bandy napadaj ut naszi sea, jak

Soroko, Wikno, Proszowa, nyszczut jich, hrabujut, ubywajut bezbo-

ronnych selan, zabyrajut jim jich polidnyj, kriwawo zaroUenyj hsz,

ubywajut *dityj. ,

A ukrainkyj naród, mymo cych wsich prowokacyj, terpdywo

mowczyt. Ae kone jeio terpciu, kone joho pobaywosty ! Ciu

ohnennu miju treba znyszczyty ohnetn! Treba znyszczyty,
szczob lidu ne buo, de yw wirolomnyj pidstupnyj Polaki

Chaj tiamlat, szczo szcze de, szcze dwa, a terpciu ne stanc i nastan

.nnrodnyj samosud. Todi za pizno bud kajaty sia!
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Artyku Zoocziwskoho Sowa z dnia 14-go grudnia 19t8 r.

Zoocziw, 13. hrudnia 1918.

We druhyj misia istnuje Ukraiska Derawa, a my nenacze za

starycli dawnych czasiw w staryj dawnij Polszczi. Wyjdesz na wuyiu,
ysze stancs zdywujesz sia; jej Bohu szczo ne znajesz czy ty w Ukra-

iski Derawi ywesz, czy w starij szlachetkij Polszczi. We nc

KowoFJaczy pro niiscewe kupectwo, jakie tako maje horoanki ne

ysze prawa, ale i obowiazky, a wono doi ne uwaao za widpowidne

wywisyty ukrainkych taby, ae na urjadach de urjadujut ukraiski

urjadnyky sdf polski tab^ci, ta i cisarki ory — a ukrainlcych
ni slidu.

Pidesz w urjad, a wono jak buwao, wsiudy polska mowa,
wsiudy polski druky, a za ukrainkymy chocz zi wiczkoju szukaj.

Chto skae, szczo stari druky. Ta de tam. Ot magistrat drukuje
nowi druky, ae w polkij mówi. Czomu? Moe wita uprawa ysze

c^ekaje powrotu, dawnych dobrych czasiw ^

Ae na tim ne konel Pohlanesz na napysy, nazwy wuy; —
wse polke; a de ukraiski? Ne mat Chto zna, czykoy budut

A we szczo najhirsze na habu i sorom, to ce szczo szcze dosi

istnujut' taki nazwy wuy jak A. Potokoho. Ce we wstyd i haba
szczob wuycia w misti Ukrainkoji Derawy nosya nazwu najbilszoho
kata Ukfainkoho naroda. Toho Potokoho, jakyj na swojim sumliniu

maje sotky newynnych ertw ukrainkoho narodu, toho pana, polkoho
namisnyka, jakoho imja w '

istorji Ukrainkoho Narodu je zapysane

krowju newynnych ertw z Lakoho, Czernychow'a, toho ubijci Kahancia.

Dumaju szczo we najwyszyj czas, podumaty nad cymy sprawamy.
Czas uprytoranyty sobi, szczo ukrainkyj naród panom na wasnij
zemli. — Czas skynuty polkii dekoracju iz naszoji krajiny. Ne treba

bojaty sia, szczo skae wit, jak usunemo polski napysy, jak prykaemo
urjaduwaty po ukrainky, w szkoli zawedemo zamist polkoji, ukraisku

mawu. May widwahu Francuzy, jaki jak wwijszy w Sztrasburg sejczas

zamknuty taku instytucju jak nimeckyj uniwersitet; may widwahu

Polaky, jaki zijniay .Peremyszl i Lwiw, zakazaty nawit na wu-

yci ukraisku mowu; majmo i my widwahu poczuty sebe horoanamy,
ne Polszczi abo Awstryi, ae Ukrainy i majmo widwahu zrobyty te,

szczo do nas naeyt! Treba we raz pokynuty naszu rabku duszu. —
Treba maty poczutie nacjonalnoji hidnosty

— treba nacjonalnoji hordosty
i samopowaania.



Waniejsze omyki druku:

Str. 32. wiem 3 od dou zamiast >-Ani -^ anie winno by: >I . ic

Str. 64. > 21 > górj > . >z kilku< winno by: >pnez Julku*.

Ze wzglda na ewentualn moiliwoi dojcia do skatku puT^tJrncgo

wydania w pnyszoci niniejszej broszury, prosimy wszystkich T\Ji, kiorzybr

mogli nam dostarczy jakichkolwiek materjatów dotyczcych .er; to osóL. r«y

spraw stojcych w zwizku z rzdami Ukraiców w Zoczowie . o nads^^.r.ir

ich pod adresem Wydz. Polsk. Tow. Naród, w Zoczowie.

Osoby za, które zbyt póno odpowiedziay na nasz kwest}on ar)usz

ogoszony w pismach codziennych, racz sobie tylko przypisa win, ie

nazwiska ich i przebyte udrczenia nie znalazy miejsca w tern pierwszem

wydaniu. Natomiast w drugiem wydaniu, o ile okazaaby si jego potrzeba

ie omieszkamy nadesanego nam materjau zuytkowa.






